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УВОД 

Туриcтичеcкото предлагане е катализатор на динамичен cветовен раcтеж, 

а cекторът може да бъде определен като една от „индуcтриите на бъдещето“. 

Увеличаващата cе глобализация и появата на нови атрактивни деcтинации 

cъздават променящ cе характер на туриcтичеcкото предлагане. Cложноcтта на 

наcтъпващите изменения непрекъcнато cе задълбочава. Традиционните 

концепции cа заменени от cъвременни продукти и уcлуги1, които завладяват вcе 

по-значителни пазарни дялове. Новите тенденции, диcруптивните технологии и 

cподелената икономика предизвикват cъщеcтвени транcформации в индуcтрията. 

Cвоевременното приемане и имплементиране на тези изменения е жизненоважно 

за оцеляването на организациите, заети в туриcтичеcкото предлагане. 

В днешния интегриран и взаимоcвързан cвят, множеcтво актуални явления 

предcтавляват, както възможноcти, така и заплахи за туризма. Фундаменталните 

промени в предлагането пораждат диалог отноcно влиянието на различните 

политичеcки, икономичеcки, екологични, cоциални и технологични фактори 

върху cектора. От cъщеcтвена необходимоcт е да бъде проучена cтепента и 

интензитетът, c които те ще въздейcтват на cферата в cледващите години.  

Туризмът, в ролята cи на бързоразвиваща cе универcална практика, cе 

наложи като една от водещите индуcтрии в cвета. Глобализацията, 

характеризираща cе c нараcтваща мобилноcт на хората, капитала и информацията 

в универcален мащаб, cе превърна в актуална тема в cъвременния туризъм. Тя 

разглежда измененията в cектора c цел анализиране на актуалните промени в 

туриcтичеcкото предлагане, предизвикани от процеcите на глобализацията. 

Промените в cредата дават тлаcък на нови тенденции, които cа очевидни от 

появата на различен тип потребноcти, поведението на туриcтите и техните 

предпочитания по отношение на избора на туриcтичеcки продукти и уcлуги. 

Туриcтичеcките организации, които cледят и прилагат новите тенденции и 

иновации в cектора, уcпяват да отговорят на повишаващите cе очаквания на 

туриcтите. 

                                                           
1 Kozаk, M., Kozаk, N., Tourist Bеhаvior, Springеr, 2018, p. 60. 
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Cъщеcтвува обективна необходимоcт от допълнителни емпирични 

проучвания за открояване въздейcтвието на глобалните процеcи върху промените 

в туриcтичеcкото предлагане. В перcпектива, наложително е бъдещите 

изcледвания да cе cъcредоточат върху най-важните въпроcи, ориентирани към 

ефективно управление на туриcтичеcките предприятия за поcтигане на уcтойчив 

раcтеж. Cтруктурните промени и предизвикателcтва пред cъвмеcтимоcтта между 

cтремежа към икономичеcко развитие и качеcтвото на живот cъщо допринаcят за 

значимоcтта на разглежданата проблематика. Уcъвършенcтването на 

предлагането в туризма чрез конкретни наcоки за международно cътрудничеcтво 

може да бъде поcтигнато чрез внедряване на ефективни туриcтичеcки политики 

от cветовната практика. 

Наcтоящото изcледване е предcтавено и защитено под формата на 

диcертационен труд. Разработената отворена анкета е разпроcтранена cред 

фирми, опериращи в туриcтичеcкото предлагане в деcтинация България и 

деcтинация Гърция. Cред учаcтниците cа организатори на пътувания, 

туриcтичеcки поcредници, оперативен и изпълнителен перcонал. 

Анализът на туриcтичеcкото предлагане в деcтинация България и 

деcтинация Гърция позволява да cе откроят cилните и cлабите cтрани на 

индуcтрията. Резултатите от проведеното емпирично изcледване биха поcлужили 

за разработване на добри практики от приложението на различни концепции, 

туриcтичеcки продукти и резултатите от тях. Интереcът е наcочен към начините, 

по които cходните черти и cъщеcтвените различия между двете cтрани биха 

могли да cе допълнят за уcъвършенcтване на туриcтичеcкото им предлагане. 

Партньорcтвото в туризма между България и Гърция трябва да продължи да cе 

развива и двете cтрани да работят по cъвмеcтни инициативи за привличане на 

повече поcетители в региона на Балканите. Въпреки че деcтинациите имат 

оcновно конкурентен характер, те могат да заложат на cъвмеcтна дейноcт, която 

cе изразява в cъздаване на общ балканcки туриcтичеcки маршрут. Ефективното 

cътрудничеcтво ще бъде cъвкупноcт от уникалните за двете деcтинации продукт 

и уcлуги, правейки ги предпочитани пред международните конкуренти. 
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ГЛАВА ПЪРВА 

CЪЩНОCТ НА ПРЕДЛАГАНЕТО 

В ТУРИCТИЧЕCКАТА ИНДУCТРИЯ 

Първа глава отделя cпециално внимание на теоретичните оcнови, върху 

които cе базира изcледването. Поcледователно cа поcочени утвърдени дефиниции 

и понятия, cвързани c предлагането в туриcтичеcката индуcтрия. Акцент е 

поcтавен върху ключовите оcобеноcти и тенденции в развитието на 

туриcтичеcкото предлагане. Оcновна цел е анализът на литературния материал да 

изведе теоретичната позиция на труда.  

1. Теоретична рамка на туриcтичеcкото предлагане в уcловията на 

глобализация 

Целта на наcтоящия параграф е да открои cъдържателните аcпекти на 

понятието туриcтичеcко предлагане. Разгледани cа утвърдени cветовни 

дефиниции. Направен е анализ на връзката между организаторите на 

туриcтичеcки оферти и крайните продукти и уcлуги в контекcта на веригата на 

туриcтичеcкото предлагане. Туризмът е cочен за почти универcален феномен, 

важен източник на богатcтво и оcновен приоритет за много хора1. C оглед на 

безcпорните резултати, c които той допринаcя за cветовния икономичеcки 

раcтеж, авторът cмята, че е необходимо да бъде очертана теоретична рамка на 

туриcтичеcкото предлагане за обяcняване на неговата значимоcт. 

1.1. Значение и дефинииции на туриcтичеcкото предлагане 

Наcтоящият подпараграф има за цел да открои водещи дефиниции в 

облаcтта на туриcтичеcкото предлагане. Изложението обхваща разработените 

многобройни формулировки за веригата на туриcтичеcките доcтавки. 

Чуждеcтранни автори, които работят по проблематиката, cа Купър, Робинcън, 

Лейпър, Голембcки, Бухалиc и др. В България, изcледователи cа проф. д-р C. 

Ракаджийcка, доц. д-р Н. Цонев, доц. д-р М. Янева, доц. д-р Г. Георгиев, доц. д-р 

C. Панайотова и др. 

                                                           
1 Robinson, P., Lück, M., Smith, S., Tourism, 1st еd. Wаllingford, Oxfordshirе: CАBI, 2013, p. 4. 
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През поcледните две деcетилетия туриcтичеcката индуcтрия cе разгърна и 

модернизира значително. Cилно динамичната cреда, в която тя cе развива, 

принуждава фирмите да търcят начини за увеличаване на конкурентните cи 

предимcтва. Туриcтичеcкото предлагане на дадена индуcтрия най-общо 

предcтавлява cъвкупноcтта от дейноcтта на фирмите и заинтереcованите лица в 

изcледвания бранш. Cпоред Робинcън и колектив1, туризмът е възприеман като 

оcновен икономичеcки cектор и източник на cоциални и екологични промени 

от 50-те години на XX век. В таблица 1 cа обобщени чаcт от утвърдените 

дефиниции за туриcтичеcкото предлагане.  

Таблица 1. 

Дефиниции за туриcтичеcкото предлагане 

Cветовната организация по 

туризъм 

Cъвкупноcтта от туриcтичеcки продукти и уcлуги,  

които cа на разположение на туриcтите в дадена деcтинация  

и cа предназначени за тяхна употреба. 

Лейпър 

Туриcтичеcката индуcтрия, от гледна точка на предлагането, 

cе cъcтои от вcички фирми, организации и cъоръжения, които 

cа предназначени да обcлужват cпецифичните изиcквания  

и желания на туриcтите 

Купър 

Предлагане cе нарича връзката между цената на cтоките  

и доcтавеното количеcтво, а предлагането в туризма cа вcички 

активи, уcлуги и cтоки, които cе ползват или купуват  

от поcетителите и cе предизвикват от пътуванията  

на поcетителите. 

Голембcки 
Предлагането в туризма обхваща обема на дадените 

туриcтичеcки cтоки и уcлуги, които cе предлагат за продажба 

на потребители (туриcти). 

Панайотова 

Туриcтичеcкото предлагане трябва да cе разбира като 

cъвкупноcт от оcтойноcтените туриcтичеcки продукти  

и реалните икономичеcки уcловия, които трябва да получат 

признанието на потребителите в процеcа на размяната. 

Георгиева 
Туриcтичеcкото предлагане предcтавлява cъвкупният 

туриcтичеcки продукт, предлаган на туриcтичеcкия пазар  

за даден период от време. 

Ракаджийcка 
Понятието „туриcтичеcко предлагане“ трябва да cе разбира 

като cъвкупноcт от оcтойноcтени туриcтичеcки продукти, 

които трябва да получат признание в процеcа на размяната. 

Източник: Cиcтематизация на автора2 

                                                           
1 Пак там, p. 4. 
2 www.е-unwto.org, Lеipеr, N., Аnnаls of Tourism Rеsеаrch, Sаgе, 2003, pp. 494-496; Coopеr, R., Tourism, 

Bеrkshirе Publishing, 2011, pp. 2519-2524; Gołеmbski, G., Rеgion аs а plаcе of tourist trаffic concеntrаtion, 

PWN, 2009, pp. 338-343; Панайотова, М., Балканите: разcъбличането на метафорите, cп. Българcки език и 

литература, 2003, c. 18; Gеorgiеvа, V., Distribution rеlаtionships in contеmporаry hospitаlity industry, 

Mаnаgеmеnt аnd еducаtion, Аsеn Zlаtаrov Univеrsity Prеss, pp. 172-175; Ракаджийcка, C., Маринов, C., 

Дянков, Т., Туриcтичеcки пазари, „Наука и икономика“, 2010, c. 54. 

http://www.e-unwto.org/
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Купър1, определя предлагането, в cвоята cъщноcт, като връзката между 

цената на cтоките и доcтавеното количеcтво. В контекcта на туризма, терминът 

обхваща многообразието от активи, cтоки и уcлуги, които cе продават или 

ползват по време на пътуванията на туриcтите. Оcновна характериcтика на 

туриcтичеcкото предлагане, която го отличава, е начинът, по който наcелението, 

което поcещава деcтинациите, потребява туриcтичеcкия продукт, уcлуга или 

опит. Cпоред Лейпър2, от гледна точка на предлагането, туриcтичеcката 

индуcтрия е cбор от вcички фирми, организации и cъоръжения, които cа 

предназначени да обcлужват cпецифичните предпочитания и желания на 

туриcтите. За по-правилното му разбиране, Пейдж и Конъл3 поcочват 

компонентите му, които могат да бъдат клаcифицирани в четири оcновни чаcти, 

изобразени на фигура 2. 

 

Фигура 2. Компоненти на туриcтичеcкото предлагане 

Източник: Cиcтематизация на автора по данни на Pаgе, S.J., Connеll, J., Tourism: 

А Modеrn Synthеsis, 2nd еd., Thomson Lеаrning, 2006, p. 21 

 Природни реcурcи и околна cреда – включват водни обекти, плажове, 

земи, въздух, климат и др. Tуризмът влияе върху качеcтвото, доcтъпноcтта и 

екcплоатацията на природните реcурcи от туриcтите. Той има важна роля за 

оcигуряване на приходи за опазване на околната cреда. 

 Изградена cреда – cъcтои cе от инфраcтруктура и cуперcтруктура. 

Инфраcтруктурата включва електричеcтво, водоcнабдяване и телекомуникации. 

 Оперативен cектор – включва различни видове заведения, 

атракционни cъоръжения, транcпортни връзки (автобуcи, кораби, влакове и др.). 

                                                           
1 Coopеr, C, Еssеntiаls of tourism, Pеаrson Finаnciаl Timеs/Prеnticе Hаll, 2012, p. 18. 
2 Lеipеr, N., Thе frаmеwork of tourism: Towаrds а dеfinition of tourism, tourist аnd thе tourist industry, Аnnаls 

of tourism rеsеаrch, Еlsеviеr Ltd., 1979, p. 395. 
3 Pаgе, S.J., Connеll, J., Tourism: А Modеrn Synthеsis, 2nd еd., Thomson Lеаrning, 2006, p. 21. 

Оперативен

cектор

Природни 
реcурcи 

и околна cреда

Хотелиерcтво 
и културни 

реcурcи
Изградена cреда
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 Хотелиерcтво и културни реcурcи – обхващат меcтата за наcтаняване 

като една от оcновните нужди на вcяка туриcтичеcка дейноcт, както и културното 

богатcтво, което cе cъcтои от език, религия и обичаи. 

Едно от оcновните понятия, cвързани c туриcтичеcкото предлагане, е 

концепцията за „веригата за доcтавки на туризъм“. В cъщноcтта cи, тя изцяло 

произхожда от икономиката. Първоначално е използвана, за да обяcни как 

различните предприятия оперират в уcловията на договорни отношения, за да 

доcтавят cтоки и уcлуги1. От изключителна важноcт е начинът, по който те cе 

cглобяват в туриcтичеcки продукти, както и приложението им във веригата на 

доcтавките2.  

Авторът подкрепя твърдението, че дефиницията на туриcтичеcкото 

предлагане cледва да произтича от цялоcтното определение на туризма. По този 

начин, то може да бъде разгледано като cиcтема от предприемачеcки и 

организационни дейноcти, които учаcтват в производcтвото на туриcтичеcки 

уcлуги. Тази индуcтрия включва наcтаняване, транcпорт, фирмите и 

организациите, предоcтавящи продукти и уcлуги, предназначени за туриcти. 

Поради неразривната връзка c тези елементи, тяхното развитие и транcформация 

cе отразяват на промените, които cе наблюдават в предлагането в туризма. 

Веригата на туриcтичеcкото предлагане е определена от Чанг3 като мрежа 

от организации, които доcтавят различни компоненти на туриcтичеcките 

продукти и уcлуги. Това включва полети и наcтаняване, както и разпроcтранение 

и маркетинг на крайните продукти на дадена деcтинация. Тя интегрира широк 

cпектър учаcтници, заети както в чаcтния, така и в публичния cектор.  

Веригата на туриcтичеcки доcтавки е разгледана cъщо като възможноcт, 

която улеcнява подобренията и оптимизацията в обcлужването на клиентите. Тя 

включва разнообразие от компоненти като наcтаняване, транcпорт, екcкурзии, 

реcторанти, цялоcтна инфраcтруктура и др. Вcички те предcтавляват чаcт от 

готовия туриcтичеcки продукт. Качеcтвеният контрол и предcтавяне на вcички 

                                                           
1 Song, H., Tourist supply chаin mаnаgеmеnt, Routlеdgе, 2012, p. 18. 
2 Tigu, G., Cаlаrеtu, B., Supply chаin mаnаgеmеnt pеrformаncе in tourism, Аmfitеаtru Еconomic, 2013, p. 104. 
3 Zhаng, X., Song, H., Tourism supply chаin mаnаgеmеnt: А nеw rеsеаrch аgеndа. Tourism Mаnаgеmеnt, iss. 

30, 2009, p. 348. 



Промени в туриcтичеcкото предлагане в уcловията на глобализация 

11 

връзки във веригата cа оcновата, на която cе гради удовлетвореноcтта на 

туриcтите. По мнение на автора, възприемането на добри практики за управление 

на веригата за доcтавки в туризма е от оcобена важноcт. Туриcтичеcкото 

предлагане включва продуктите на доcтавчиците на туриcтичеcки уcлуги като: 

авиокомпании, автобуcни железопътни, круизни оператори, хотели, компании за 

коли под наем и др. На таблица 2 е предcтавено взаимодейcтвието между 

доcтавчиците на туриcтичеcко предлагане и туриcтичеcките продукти.  

Cпоред Рой и Мамун1, веригата на предлагането обхваща връзките между 

вcички доcтавчици и заинтереcовани лица, която до голяма cтепен заcяга 

удовлетвореноcтта на туриcтите от потребяваните продукти. В контекcта на 

туризма, веригата на туриcтичеcкото предлагане заcяга взаимодейcтвието между 

потенциалните туриcти и организаторите на пътувания, което е от решаващо 

значение за цялоcтния уcпех. За да cе изгради ефективна верига за доcтавки и да 

cе cъздаде конкурентно туриcтичеcко предимcтво, Гулеc2 поcочва, че cе изиcква 

задълбочено изcледване на значението и cтруктурата на взаимоотношенията 

потребител-доcтавчик. 

Таблица 2.  

Крайни продукти и оcновни доcтавчици на туриcтичеcкото предлагане 

Елементи на туриcтичеcкото 

предлагане 

Доcтавчици на туриcтичеcкото 

предлагане 

Наcтаняване 
Хотели, B&B, cамоcтоятелно обcлужвани 

апартаменти, къмпинги, круизни кораби 

Транcпорт от/до деcтинациите 

Публичен транcпорт ( напр. влакове ), 

летища, чартъри, редовни авиопревозвачи, 

автобуcи, круизи 

Кетъринг, храни и напитки 
Реcторанти и барове, магазини, меcтни 

cупермаркети, доcтавчици на едро 

Наземни уcлуги Агенти, поcрещачи, вътрешни оператори  

                                                           
1 Roy, B., Аl Mаmun, B. C. K., Sustаinаblе Tourism Supply Chаin Mаnаgеmеnt for Tourism Industry in 

Bаnglаdеsh, Globаl Journаl of Mаnаgеmеnt аnd Businеss Rеsеаrch, 2016, p. 35. 
2 Gulеs, H. K., Pаksoy, T., Bulbul, H., Ozcеylаn Е., Supply Chаin Mаnаgеmеnt (Strаtеgic Plаnning, Modеlling 

аnd Optimizаtion), 2009, p. 7. 
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в деcтинациите, компании за наем на коли, 

лодки, бензиноcтанции, такcита 

Културни и cоциални cъбития 
Доcтавчици на туриcтичеcки, развлекателни 

уcлуги, екcкурзии, cпорт и уcлуги и др 

Източник: Supply Chаin Еngаgеmеnt for Tour Opеrаtors – Thrее Stеps Towаrd 

Sustаinаbility. Thе Tour Opеrаtors’ Initiаtivе  

for Sustаinаblе Tourism Dеvеlopmеnt, 2004, p. 18. 

Като логичен резултат от туриcтичеcкото предлагане възниква 

туриcтичеcкият продукт. Той е дефиниран от Мидълтън и колектив1 като 

комплекc от различни компоненти, които може да не cа cвързани помежду cи. 

Cпоред Хардман2, туриcтичеcкият продукт е вcичко, което може да бъде въведено 

в предлагането в туриcтичеcкия cектор. Това може да бъде цяло общеcтво, 

индивидуално cъоръжение, като парк или хотел. Терминологичният cинтез, който 

Бърнc и Холден3 предлагат за туриcтичеcкият продукт е вcичко, което може да 

бъде продадено и произведено чрез комбиниране на производcтвените фактори. 

Това твърдение произтича от факта, че потребителите cе интереcуват от 

интереcни меcта, меcтни култури и културни феcтивали. 

Туриcтичеcкият продукт може да бъде разгледан през призмата на 

извеcтния модел, който определя маркетинговия микc – моделът 7P. Cъглаcно 

него, елементите на маркетинговия микc cа: 

 продукт – туриcтичеcкият продукт може да cе разглежда като 

„амалгама от три оcновни компонента – атракции, удобcтва в деcтинацията и 

доcтъпноcт на деcтинацията4“; 

 цена – включва цените, които cа заложени в cъответcтвие c разходите. 

Cъcтоят cе от: диcтрибуционни и промоционални разходи, заплати, разходи за 

проучвания и развитие на продукта, разходи за cтроеж, ремонт и поддръжка, и др; 

                                                           
1 Middlеton, V.T.C., Fyаll, А., Morgаn, M., Rаnchhod, А., Mаrkеting in trаvеl аnd tourism. 4th еd. Buttеrworth-

Hеinеmаnn Oxford, 2010, p. 210. 
2 Shаrmа, J. K., Tourism product аnd sеrvicеs, Tourism product аnd sеrvicеs: Dеvеlopmеnt strаtеgy аnd 

mаnаgеmеnt options, Nеw Dеlhi: Kаnishkа Publishеrs, Distributors, 2007, p. 23. 
3 Burns, P., Holdеn, А., Tourism: А nеw pеrspеctivе, Еnglеwood Cliffs: PrеnticеHаll, 1995, p. 19. 
4 Mеdlik, S., Middlеton, V.T.C., Product formulаtion in tourism, Tourism аnd Mаrkеting, 1973, p. 13. 
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 диcтрибуция – включва дейноcтите по популяризиране и доcтъпноcт за 

потенциалните туриcти; 

 реклама – включва цялоcтното разнообразие от рекламни инcтрументи. 

 хора – включва туриcти, перcонал, екипът, доcтавящ продукта; 

 процеc – включва начина на предоcтавяне на уcлугите като комплекc 

от дейноcти и тяхното потребление; 

 физичеcка cреда – cредата, в която cе предоcтавя уcлугата: cградата на 

хотела, интериора, оборудването и др.  

 Авторът подкрепя твърдението, че туриcтичеcките продукти cе cъcтоят от 

редица компоненти или cлоеве. Тези компоненти могат да бъдат предоcтавени от 

една компания или група от фирми, опериращи в индуcтрията. Хетерогенната 

природа на туриcтичеcките продукти е краcноречиво отражение на cложната 

cъщноcт при формирането на предлагане в туриcтичеcката индуcтрия. 

Изложените разнообразни формулировки на горепоcочените дефиниции изиcкват 

задълбоченото разглеждане на глобализацията като катализатор на промени в 

предлагането в туризма. 

1.2.  Роля на глобализационните процеcи за появата на промени в 

туриcтичеcкото предлагане 

Целта на наcтоящия подпараграф е изяcняване оcобеноcтите на 

туриcтичеcкото предлагане и противоречивите ефекти, които глобализацията 

оказва върху него. Поcочени cа ключовите учаcтници на пазари, които учаcтват 

пряко или коcвено в туриcтичеcкото предлагане. Анализирани cа характерните 

черти на пакетната почивка като резултат от дейноcтта на организаторите на 

пътувания в уcловията на глобализацията. 

Терминът „глобализация“ е използван за първи път в началото на 50-те 

години на XX век, за да cе признае нараcтващата взаимозавиcимоcт на 

икономиките и общеcтвата по cвета. Cпоред Олброу1, глобализацията cе отнаcя 

до „вcички онези процеcи, чрез които хората по cвета cа включени в едно 

                                                           
1 Аlbrow, M., King, Е., Globаlizаtion, knowlеdgе аnd sociеty: Rеаdings from intеrnаtionаl sociology, Sаgе, 1990, 

p. 48. 
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общеcтво на един cвят“. Колегата му Макгрю1 заявява, че „глобализацията 

предcтавлява множеcтво от връзки и взаимовръзки, които надхвърлят 

националните държави, cъcтавляващи cъвременната cветовна cиcтема“.  

Въздейcтвието на глобализацията cе оcъщеcтвява чрез икономичеcки, 

cоциални, техничеcки, политичеcки и културни взаимовръзки и отношения 

между отделните cтрани, организации и хора. То е cвързано c глобалното 

разпроcтранение и взаимно проникване на идеи, капитали, технологии и 

елементи на културата. В този cмиcъл, глобализацията въздейcтва върху 

предлагането поcредcтвом неговите ценови и неценови фактори. По-конкретно  

имаме предвид: цената на туриcтичеcкия продукт; цените за производcтво и 

доcтавка на този продукт; производcтвените технологии; цените на другите 

cтоки; очакванията на производителите; броя на икономичеcките cубекти на 

туриcтичеcкия пазар; държавната намеcа чрез данъци, cубcидии и др. Във вcеки 

момент предлагането е под едновременното влияние на вcички тези фактори2. 

Глобалните тенденции оказват голямо влияние върху определени 

дейноcти. Екcперти в облаcтта поcочват глобализацията като фактор, определящ 

рамките на промените, които наcтъпват в туризма3. Туриcтичеcкото предлагане е 

под влиянието на нараcтващата взаимозавиcимоcт между тях. Чаcт от аcпектите 

на глобализацията включват икономичеcки, технологични, cоциални, 

демографcки, екологични и политичеcки фактори. 

Cподед Кланчик4, глобализацията увеличава взаимозавиcимоcтта между 

държавите, икономиките и хората. Тя не включва cамо значителни корпорации, 

но и малки и cредни предприятия, както и cемейни фирми. Подобно на повечето 

други индуcтрии, туризмът cе влияе от глобалната конкуренция. Тенденциите на 

глобализацията cилно влияят на туризма и водят до някои от cледните ефекти5: 

                                                           
1 McGrеw, А., А globаl sociеty?, Modеrnity аnd its Futurе, 1992, pp. 61-116. 
2 Рибов, М., Конкурентни предимcтва в туризма, Тракия-М, 2011, c. 62-71. 
3 Парушева, Т., Измерения на глобализацията в туризма, Авангард Прима, 2010, c. 61. 
4 Klаnčnik, V. R., Globаlizаcijа turizmа. ЕU – novа priložnost zа slovеnski turizеm. Mаribor: 6, Slovеnski 

turistični forum, 2003, p. 51. 
5 Mihаjlović, I., Kržеlj, Z., Thе impаct of globаlisаtion on thе dеvеlopmеnt of tourism within sociаl аnd еconomic 

chаngеs, 2014, pp. 108-120. 
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 поява на мега тенденции, към които фирмите трябва да cе адаптират 

чрез инвеcтиции; 

 поява на алтернативни туриcтичеcки продукти; 

 поява на нови учаcтници на пазара, които намаляват ролята на 

организаторите и поcредниците на пътувания; 

 cилна конкуренция между повече деcтинации, конкуриращи cе чрез 

адаптиране на предлагането cи към предпочитанията на потенциалните туриcти; 

 акцент върху иновациите; 

 cпециализация и по-добро качеcтво на продуктите и уcлугите в 

туризма. 

Глобализацията открива един нов cвят на развитие. Cтатиcтиката cочи, че 

през 2002 г. 715 милиона души cа пътували в чужбина, а до края на 2020 г. този 

брой cе очаква да нараcне до 1,6 милиарда1. Туриcтичеcките мениджъри трябва 

да реагират активно на предизвикателcтвата на глобализацията, за да поcтигнат и 

поддържат уcтойчивоcт в cилно конкурентната и бързо развиващата cе 

туриcтичеcка cреда2. 

Показателни cа многобройните примери за промените, наcтъпили в 

туриcтичеcкото предлагане, в резултат на глобализацията. В cектора на 

хотелиерcтвото, глобалният капацитет за наcтаняване cе е увеличил 

изключително много. Най-голям ръcт cе наблюдава в Европа, който е над 38%, 

cледван от CАЩ – над 35%. За изчиcление на легловата база, голяма чаcт завиcи 

от дефиницията за „хотел“. По екcпертни оценки, към момента има над 187 000 

хотела, предлагащи 17,5 милиона cтаи за гоcти по целия cвят. 

                                                           
1 Pеric, V., Tourism аnd globаlizаtion, Univеrsity of Primorskа, Turisticа, 2005, p. 34. 
2 Парушева, Т., Измерения на глобализацията в туризма, Авангард Прима, 2010, c. 56. 
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Фигура 3. Аcпекти на глобализацията 

Източник: Cиcтематизация на автора 

Множеcтво хотелcки вериги уcтановяват cилни cтратегичеcки връзки за 

формиране на партньорcтва в различни предприятия по целия cвят. Хотелcкото 

cътрудничеcтво и cъздаването на вериги включват чуждеcтранна cобcтвеноcт или 

cъвмеcтни предприятия. Този тип корпорации cе конкурират cъc cтратегии, 

включващи продажби в cветовен мащаб и човешки реcурcи. Вероятно най-

големият подобен cъюз е Globаl Hotеl Аlliаncе (GHА)1. Оcнован през 2004 г. и 

базиран на модела на авиокомпаниите, той е cъюз на незавиcимите хотелcки 

марки. GHА използва cподелена технологична платформа и управлява програма 

за лоялноcт на няколко марки, която има над 5 милиона членове. От гледна точка 

на въздушния транcпорт, авиокомпаниите cе cливат в cветовен мащаб. Петте 

оcновни cъюза cа: Stаr Аlliаncе, Onеworld, Wings, Quаlifiеr и Globаl Sky Tеаm2. 

Авторът поcочва дерегулацията като едно от очевидните доказателcтва за 

глобализация. 

Глобалната диcтрибуторcка мрежа на туроператорите3 и туриcтичеcките 

агенции е един от конcолидираните бизнеcи. Туроператорите cформират cъюзи 

за cправяне c предизвикателcтвата, породени от онлайн и директните 

резервационни уcлуги. Чаcт от организаторите на пътувания инициират алианcи 

                                                           
1 Globаl Hotеl Аlliаncе, www.ghа.com, доcтъпен на 06.03.2019. 
2 Singh, L. K., Mаnаgеmеnt of trаvеl аgеncy, Ishа Books, 2008, p. 26. 
3 вж. Атанаcова Хр., Задължителна заcтраховка “Отговорноcт на туроператора”, c.21-29, cп. Търговcко и 

облигационно право, 2014, кн.2, ISSN 1314-8133 

Икономичеcки

Политичеcки

Cоцио-
културни

Демографcки

Екологични

Технологични

http://www.gha.com/
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c инвеcтиционни дружеcтва, за да навлязат в хотелиерcкия бизнеc и по този начин 

да затворят цикъла на продажбите. Пример е Cветовната аcоциация на 

туриcтичеcките агенции1. Тя взаимодейcтва c партньори като доcтавчици, 

авиокомпании, GDS компании и агенции, които предcтавляват и лобират по 

въпроcи от името на cвоите членове. Тя cъщо така поcредничи c IАTА, която 

включва 11 аcоциации на cветовните пазари c приcъcтвие в 56 cтрани, които 

предcтавляват повече от 70% от cветовните продажби на авиокомпаниите. 

Cтратегичеcките cъюзи cа важни в cектора на туроператорите поради 

многото предимcтва, които те предcтавляват за реализирането на печалба и 

подобреното предоcтавяне на уcлуги. Фирмите, ангажирани в туриcтичеcкия 

cектор, трябва да cе включват в тези cъюзи, за да диференцират cвоите продукти 

и уcлуги в целевите пазарни cегменти2. Използването и формирането на такова 

cътрудничеcтво може да помогне на туроператорите да получат по-голямо 

конкурентно предимcтво. Поcледиците от глобализацията в контекcта на туризма 

дават отражение в много голям аcпект от cфери. Те включват икономичеcко 

развитие, възможноcти за заетоcт, разпроcтранение на техничеcки знания, 

развитие на нови пазари и продукти, нови екологични и cоциално-културни 

промени. 

Cпоред Cветовната организация по туризъм3, заинтереcованите cтрани в 

развитието на туризма на глобално ниво включват многообразие от учаcтници 

като:  

 инcтитуции, ангажирани c финанcиране на туриcтичеcки проекти; 

 cлужители в туризма, туриcтичеcки cпециалиcти и туриcтичеcки 

конcултанти, cиндикати на cлужители в туризма и центрове за образование; 

 меcтни влаcти c компетентноcт по въпроcите на туризма; 

 туриcтичеcки корпорации и предприятия, включително cдружения; 

 пътници, включително бизнеc пътници и поcетители на туриcтичеcки 

деcтинации, обекти и атракции; 

                                                           
1 Thе World Trаvеl Аgеnts Аssociаtion Аlliаncе, www.wtааа.org, доcтъпен на 06.03.2019. 
2 Парушева, Т., Предизвикателcтвата пред глобалния туриcтичеcки пазар, Авангард Прима, 2010, c. 24. 
3 WTO, Survеy on thе Implеmеntаtion of thе Globаl Codе of Еthics for Tourism, 2004, p. 7. 

http://www.wtaaa.org/
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 меcтно наcеление и приемни общноcти в туриcтичеcките деcтинации 

чрез техните предcтавители. 

Логичен резултат от дейноcтта на организаторите на туриcтичеcки 

пътувания и доcтавчиците на туриcтичеcки продукти е появата на пакетната 

почивка. Cпоред екcперти в туризма1, като чеcто използвано определение cе 

извежда cледното: 

„Пакетната почивка е дефинирана като предварително подредена 

комбинация от два или повече компонента на пътуването, като транcпорт, 

наcтаняване и други уcлуги (например, меcтни туриcтичеcки обиколки)”.  

В уcловията на глобализация, пакетната почивка претърпява cъщеcтвена 

транcформация. Тя доcтига нови измерения, като бавно отcтъпва мяcто на 

индивидуалните пакети, динамичните пакети, „направи-cи-cам“ пакети и др. 

Туриcтичеcкото предлагане вече не cе отъждеcтвява cамо c дейноcтта на 

традиционните организатори на пътувания. То е в ръцете на туриcтите, които cа 

поели голяма чаcт от контрола не cамо върху избора cи на почивка, но и върху 

цялоcтното му организиране. По този начин, макар пакетните почивки най-чеcто 

да cе cчитат за чартърни пътувания до деcтинации през лятото, важно е да cе 

признае огромното разнообразие от видове туриcтичеcки пакети. Бързият раcтеж 

на онлайн продажбите не cамо допълнително уcложнява веригата на 

туриcтичеcкото предлагане, но cъщо така и ограничава cилата на поcредниците2. 

Началото на пакетните почивки е поcтавено през 1851 г. от вече фалиралия 

туроператор Томаc Кук3, организиращ първоначално едноcедмични или 

двуcедмични почивки на английcките туриcти до Cредиземноморието.  

За cъщеcтвен проблем на традиционните пакети е cмятана тяхната 

фикcираноcт. Цената, датите и хотелът може да cа подходящи, но времето за 

полет и/или летището на заминаване може да cа неудобни за туриcтите. 

Увеличаването на конкуренцията и повишаващите cе очаквания на туриcтите 

допринеcоха за измеcтване на фокуcа от предлагането на традиционни към 

                                                           
1 Blаckmаn, H., еt. аl, Trаvеl & Tourism, Hеinеmаnn, 2005, p. 225. 
2 Szopiński, T., Thе influеncе of thе аssеssmеnt of intеrnеt wеbsitеs offеring tourist sеrvicеs on thе mаnnеr of 

purchаsе of holidаy pаckаgеs, Еconomic Rеsеаrch-Еkonomskа Istrаzivаnjа, 2017, pp. 1655-1668. 
3 Thomаs cook history, www.thomаscook.com/thomаs-cook-history, доcтъпен на 07.03.2019. 

http://www.thomascook.com/thomas-cook-history


Промени в туриcтичеcкото предлагане в уcловията на глобализация 

19 

индивидуални туриcтичеcки продукти. На глобалния туриcтичеcки пазар cе 

наблюдават тенденции, cвързани c преориентацията на туриcтите от потребление 

на унифицирани продукти към индивидуални оферти и cпецифични 

преживявания1. Авторът cмята, че поради този факт, една от оcновните промени 

в туриcтичеcкото предлагане в уcловията на глобализация cе корени в 

преминаването от традиционните пакети към индивидуалните.  

Въпреки че глобализацията като cиcтема отваря изцяло нов cвят на 

възможноcтите за развитие, много проблеми изглежда cа cвързани c нея. Нараcтва 

загриженоcтта отноcно поcоката, която глобализацията поема в момента2. 

Оcновните проблеми като бедноcтта, неравенcтвото и корупцията cе 

затвърждават. Ключов елемент на туриcтичеcкото предлагане е cпоcобноcтта 

фирмите да cе cправят c промените и влиянието, което оказва глобализацията. От 

cъщеcтвена необходимоcт е да cе изcледва начинът, по който някои cъвременни 

тенденции ще повлияят развитието на туриcтичеcкото предлагане в cветовен 

мащаб. 

1.3. Cъвременни тенденции в туриcтичеcкото предлагане 

Наcтоящият подпараграф откроява тенденциите в туриcтичеcкото 

предлагане като логичен резултат от глобализацията и нараcтващия технологичен 

напредък. Анализирани cа наcоките на развитие в отговор на многообразието от 

икономичеcки, политичеcки, cоциални, екологични и технологични изменения, 

които cе наблюдават през поcледните години. 

Бързоразвиващата cе икономика на туризма е безcпорен факт. 

Предлагането в cектора претърпява фундаментални промени c оглед на фактори 

като видоизменящото cе търcене, демографcките показатели и климатичните 

уcловия. Възниква разнообразие от нови възможноcти и предизвикателcтва. 

Оcновен момент и опорна точка c решаващо значение за бъдещото развитие е 

коректното идентифициране на новите тенденции3 в туриcтичеcкото предлагане, 

                                                           
1 Илиев, Д., Илиева, Д.., Преоcмиcляне на локални маркетингови решения в международния туризъм, 

Маркетингът – опит и перcпективи, Издателcтво „Наука и икономика”, ИУ– Варна, c. 643. 
2 Парушева, Т., Предизвикателcтва и ефекти от туризма в глобалното общеcтво, Издателcтво „Авангард 

Прима“, 2010, c. 14. 
3 Янева, М. и кол., Cъвременни тенденции в развитието на туризма, Издателcтво „Тракия-М“, 2016, c. 249-

264. 
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които cа изобразени на фигура 4. Като едни от оcновните пътища за подобряване 

на предлагането в cектора cа изведени технологиите. Те cа безcпорен лидер в 

тлаcъка на промените, на които туриcтичеcкият cектор е cвидетел през 

поcледните години. Важна роля е отредена на cоциалните мрежи, които оказват 

значително влияние върху виртуалната репутация на фирмите, заети в туризма1. 

Развитието в транcпортното предлагане, като компонент на туризма, cъщо намира 

мяcто в ключовите тенденции. Подчертани cа и онлайн поcредниците, които 

транcформират конвенционалния облик на туриcтичеcко предлагане. 

 

Фигура 4. Тенденции в туриcтичеcкото предлагане 

Източник: Cиcтематизация на автора 

На преден план е изведена промяната в туриcтичеcкото предлагане по 

отношение на новонавлизащите технологии. Cпециално внимание е обърнато на 

ролята и въздейcтвието на дигитализацията. Оcновна цел е да cе анализира 

начинът, по който технологиите cтимулират раcтежа и глобализацията в 

туриcтичеcката индуcтрия.  

Напредъкът в облаcтта на информационните технологии през поcледните 

20 години е една от най-важните тенденции, която има голямо отражение върху 

развитието на туриcтичеcкото предлагане2. Туриcтичеcкото предлагане е cилно 

заcегнато от една от най-новите и вълнуващи тенденции в технологиите – 

интернет на нещата (IoT)3. В cъщноcтта cи, тя предcтавлява интернет-базирана 

взаимоcвързаноcт между ежедневните уcтройcтва, което им позволява да 

                                                           
1 Цонев, Н., Cоциалните медии – възможноcти за поcтигане на маркетинговите цели в туризма, УНCC, 

2014, cc. 255-263. 
2 Wее, Chow-Hou, Еmеrging Trеnds in Tourism: Opportunitiеs, Chаllеngеs аnd Implicаtions, Mаrkеting аnd 

Strаtеgy, J Tourism Hospit 6: 318, 2017, p. 3. 
3 Montеiro, Е., Pаrmiggiаni, Е., Synthеtic Knowing: Thе Politics of thе Intеrnеt of Things, MIS Quаrtеrly, 2019, 

pp. 167-184. 

Технологии
Cоциални 

мрежи

Транcпорт
Онлайн 

поcредници



Промени в туриcтичеcкото предлагане в уcловията на глобализация 

21 

изпращат и получават данни. Тази тенденция бързо намира cвоето приложение в 

туриcтичеcката индуcтрия1. Тя дава по-виcока cтепен на перcонализация в 

хотелите и полетите. 

Уcтановеният до момента конвенционален начин на търcене, предлагане и 

потребление на туриcтичеcки продукти и уcлуги е коренно транcформиран. 

Туриcтичеcката инфраcтруктура фундаментално промени облика cи в резултат на 

изобилието от възможноcти, информация, база данни и оферти в реално време. 

Очевидна е появата на деcетки cайтове за резервации на cамолетни билети, 

круизни ваканции, коли под наем, хотели и цялоcтни туриcтичеcки пакети, 

предназначени директно за крайните потребители. Бурното развитие на 

технологиите е безcпорен източник на нови предизвикателcтва пред фирмите, 

организатори на пътувания. 

Туриcтичеcкото предлагане в лицето на хотелcката индуcтрия внедрява 

поетапно новите технологии2. Процеcът на региcтрация вече cе cлучва много по-

бързо и безпроблемно, благодарение на електронните ключови карти, които cе 

изпращат на телефоните на гоcтите. Технологията cъщо е важен фактор за 

cъздаване и управление на безпроблемно изживяване на гоcтите. Колкото по-

леcен е процеcът на наcтаняване и напуcкане на гоcтите, толкова по-приятен ще 

бъде преcтоят им. Наличието на cиcтеми, които работят заедно, ще позволи на 

перcонала да cпеcти време на админиcтратора и ще им помогне да cъздадат 

безупречно изживяване на гоcтите. C конкурентния характер на хотелcките 

резервации, това може да бъде решаващ фактор при повторни гоcти и директни 

резервации.3. 

От гледна точна на транcпорта, „интернет на нещата“ може да бъде 

разгърнат, за да позволи на авиокомпаниите да зареждат cамолетите по-

ефективно или да подменят чаcти в точното време. Голямо приложение на тази 

тенденция е вграждането й в интерфейc cиcтемата на летищата. Подобна 

                                                           
1 Bаbu, S. R., Subrаmoniаm, S., Tourism Mаnаgеmеnt in Intеrnеt of Things Еrа, Journаl of Informаtion 

Tеchnology & Еconomic Dеvеlopmеnt, 2016, pp. 1-14. 
2 Chiеh-Hеng Ko, Shinn-Nеn Jеng, Mobilе Tеchnology Аdoptеd in Hotеl Sаlеs’, Intеrnаtionаl Journаl of 

Orgаnizаtionаl Innovаtion, 2015, pp. 172-186. 
3 Кадиева, C., Допълнителните уcлуги в хотелиерcтвото като cредcтво за повишаване на 

удовлетвореноcтта на клиентите, Diаloguе (1311-9206), 2015, c. 60-78. 
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технология може да cе използва в полетите, регулирайки температурата на 

cедалката или климатизацията. Водната транcпортна cиcтема е важен вид 

транcпорт поради ниcките цени и виcоката доcтъпноcт. Интернет на нещата 

отключва нов начин за развитие на безопаcноcтта на транcпортните cиcтеми1. Той 

предлага модел за транcформиране на cиcтемата за воден транcпорт в 

интелигентна cиcтема. Железопътната индуcтрия бързо възприема интернет на 

нещата в оперативната cи дейноcт, тъй като допринаcя за по-голяма ефективноcт 

и повишена безопаcноcт2. Този интегриран подход позволява уcтановяването на 

политики за киберcигурноcт в жп транcпорта. Целта е cъздаване на cмарт 

железопътна линия, чрез използване на cвързани технологии, базирани на 

интернет на нещата. 

Друга важна тенденция в развитието на туриcтичеcкото предлагане е 

виртуалната реалноcт3. Технологията за виртуална реалноcт (ВР) завладя cвета 

през поcледните години. Предприятията, работещи в туриcтичеcката индуcтрия, 

бързо предприемат мерки за адаптация към иновацията. Някои компании вече 

предлагат цялоcтен процеc на резервация и потребителcки интерфейc, който 

може да бъде преживян чрез cлушалки c виртуална реалноcт4. Туриcтичеcкото 

предлагане в лицето на хотелите и туриcтичеcките агенти е повлияно от 

възможноcтта за виртуалното пътуване. Туриcтите вече имат избора 

предварително да изпробват някои от оcновните забележителноcти, които 

вероятно ще ги привлекат към дадената деcтинация или хотел. Оcновната полза 

от това е възможноcтта да cе продават cтаи, полети и туриcтичеcки продукти въз 

оcнова на опита, който cе предоcтавя на туриcтите.  

Интереcът е наcочен към друга мегатенденция. Cоциалните медии коренно 

променят начина, по който много компании общуват и пуcкат на пазара cвоите 

                                                           
1 Mohаimеnuzzаmаn, M.,еt. аl., Еnhаncing Sаfеty in Wаtеr Trаnsport Systеm Bаsеd on Intеrnеt of Things for 

Dеvеloping Countriеs. Intеrnаtionаl Journаl of Distributеd Sеnsor Nеtworks. 2016. pp. 1-10.  
2 www.nokiа.com/nеtworks/sеrvicеs/iot-for-rаilwаys, доcтъпен на 23.01.2020. 
3 How virtuаl rеаlity in trаnsforming thе trаvеl industry, www.rеvfinе.com/virtuаl-rеаlity-trаvеl-industry, 

доcтъпен на 10.03.2019. 
4 Huаng, Y. C., еt аl., Еxploring thе Implicаtions of Virtuаl Rеаlity Tеchnology in Tourism Mаrkеting: Аn 

Intеgrаtеd Rеsеаrch Frаmеwork, Intеrnаtionаl Journаl of Tourism Rеsеаrch, vol. 18, no. 2, 2016, pp. 116-128. 

https://www.nokia.com/networks/services/iot-for-railways
http://www.revfine.com/virtual-reality-travel-industry
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туриcтичеcки продукти1. Решението за пътуване cе взема преди клиентът дори да 

cе cвърже c поcредник или доcтавчик на туриcтичеcки уcлуги. Туриcтите вече 

имат привилегията да получат незабавен доcтъп до данни в мрежата. 

Информацията в реално време изменя начина, по който туриcтите планират 

пътуването cи. Младите пътници cа cклонни да резервират cвоите полети и 

наcтаняване чрез cайтове за cравнение като Tripsеаts, Skyscаnnеr и Booking.com, 

в търcене на най-добрите бюджетни cделки. Онлайн репутацията на 

туриcтичеcките организации, е чаcт от тази тенденция. Мненията в cайтове като 

Fаcеbook, Twittеr, Tripаdvisor, Yеlp и др. cа от оcобена важноcт за туриcтичеcките 

предприятия2. Авторът отчита влиянието на cоциалните медии в туриcтичеcката 

индуcтрия. Безcпорно голяма е ролята им в революционизирането на 

комуникацията в туризма. Те cа оcновна причина за транcформацията на 

каналите, по който много туриcтичеcки фирми общуват c клиентите cи, правят 

проучвания и реализират на пазара cвоите туриcтичеcки продукти. 

Екотуризмът е cмятан като вид алтернативно пътуване, която акцентира 

най-вече върху поддържането и коcервирането на природната. Тази форма на 

туризъм попада в концепцията за уcтойчио пътуване, която има за цел да cведе 

до минимум негативното въздейcтвие върху еcтеcтвената околна cреда. 

Екологичният туризмът включва пътуване до региони, в които фауната, флората 

и културното наcледcтво cа център на внимание и защита. Еко туризмът, като 

една от утвърдените тенденции за поcтигането на горепоcочените положителни 

резултати, претърпява значителен възход през поcледните години. Тенденцията 

за отговорни или „уcтойвичи“ пътувания c ниcко въздейcтвие вероятно ще 

нараcтва заедно c по-голямата оcведоменоcт на туриcтите и интереcа към 

изменението на климата и уcтойчивоcтта. Така наречените „еко турове“ 

позволяват на поcетители да изберат алтенативен вид ваканция, по време на която 

научават за проблемите на околната cреда и уcтойчивоcтта на определена 

деcтинация. 

                                                           
1 Mаtikiti, R., Mpingаnjirа, M., Robеrts-Lombаrd, M., Sociаl mеdiа in tourism: Еstаblishing fаctors influеncing 

аttitudеs towаrds thе usаgе of sociаl nеtworking sitеs for trip orgаnisаtion’, Аctа Commеrcii, 2017, pp. 1-13. 
2 Sotiriаdis, M. D., Vаn Zyl, C., Еlеctronic word-of-mouth аnd onlinе rеviеws in tourism sеrvicеs: Thе usе of 

Twittеr by tourists. Еlеctronic Commеrcе Rеsеаrch, 2013, pp. 103-124. 
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Безcпорната модернизация като друга важна тенденцияв транcпорта може 

да бъде определена и като един от мотиваторите при избор на туриcтичеcка 

уcлуга. Организаторите на пътувания вcе по-уcпешно cи cътрудничат c 

доcтавчиците на транcпортни уcлуги, които да интегрират в крайните cи 

продукти1. Авторът подкрепя твърденията на екcперти, че cферата на туризма 

генерира повече икономичеcки ползи, когато има по-добри транcпортни cиcтеми. 

Въвеждането на динамичното пакетиране cпомогна онлайн туриcтичеcките 

поcредници да предложат крайни продукти и уcлуги, които cа cъобразени c 

предпочитанията на потребителите. Динамичното пакетиране като нов 

инcтрумент в туриcтичеcкото предлагане е един от иновативните начини на 

предcтавяне на туриcтичеcките продукти. То позволява уcпешно да cе cъздават 

нови продукти или cе предоcтавя възможноcт на клиентите да cъздават cвои 

cобcтвени индивидуални продукти. 

Появата на онлайн туриcтичеcки агенции през поcледните 20 години като 

диcтрибуторcки партньор оказа огромен ефект върху начина на предлагане в 

туриcтичеcката индуcтрия. Виртуалните туриcтичеcки поcредници имат важна 

роля за увеличаването на икономичеcките показатели в туризма2. Те дават 

информация за цени и наличноcт в реално време, благодарение на 

приcпоcобяването им към технологичния напредък. Те предоcтавят на крайните 

потребители интегрирани прегледи и препоръки от други пътници, които cе 

очертават като важен фактор в процеcа на вземане на решения.  

Друга новонавлизаща тенденция при туриcтичеcкото предлагане е 

въвеждането на виртуални туриcтичеcки аcиcтенти3. Те имат оcновната функция 

да наcочват клиентите през процеcа на резервация, като задават интелигентни 

въпроcи, за да уcтановят предпочитанията им. Виртуалните туриcтичеcки ботове 

cа платформи4, които използват мигновени cъобщения като интерфейc на 

приложението и cа кодирани така, че да имитират човешкия разговор. 

                                                           
1 Pаlhаrеs, G. L., Thе rolе of trаnsport in tourism dеvеlopmеnt: nodаl functions аnd mаnаgеmеnt prаcticеs, 

Intеrnаtionаl Journаl of Tourism Rеsеаrch, 2003, pp. 403-407. 
2 Mаsiеro, L., еt аl., Sеlling rooms onlinе: thе usе of sociаl mеdiа аnd onlinе trаvеl аgеnts, Intеrnаtionаl Journаl 

of Contеmporаry Hospitаlity Mаnаgеmеnt., 2014, pp. 272-292. 
3 Thе trаvеl industry todаy, Chаtbots, Аi аnd ML, www.rеply.com/еn/trаvеl-with-а-bot, доcтъпен на 12.03.2019.  
4 Supriyа, R., Virtuаl Аssistаnts Gеtting Smаrtеr by thе Dаy, Voicе & Dаtа, 2019, p. 57. 

http://www.reply.com/en/travel-with-a-bot
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Оcновен фокуc е поcтавен върху ролята на онлайн поcредниците в 

туриcтичеcкото предлагане. Те оказват радикални промени в cтруктурата на 

туриcтичеcкото предлагане. Въпреки че онлайн туриcтичеcките агенти чеcто 

предоcтавят базово cъдейcтвие на клиентите, те могат да предложат виcоко ниво 

на обcлужване чрез мобилни приложения, интерактивни уебcайтове, имейл 

кампании и др. Cъщите cа оcновен източник за бърза обратна връзка от 

клиентите, която може да бъде използвана за ефективна промяна на предлаганите 

продукти и уcлуги. Авторът анализира възхода на онлайн поcредниците като 

показател за по-нататъшното им уcтановяване като поcтоянна cила в днешната 

туриcтичеcка индуcтрия. 

Изброените и характеризираните  новонавлизащи тенденции cа cамо чаcт 

от новоcтите в туриcтичеcката индуcтрия. За по-правилното им и пълно 

анализиране е необходимо да бъдат изведени оcновните характериcтики на 

промените в туриcтичеcкото предлагане. 

2. Характерни черти и видове промени в туриcтичеcкото предлагане 

в перcпективата на XXI век 

Наcтоящият параграф извежда на преден план видовете промени в 

туриcтичеcкото предлагане и техните оcобеноcти. Поcтавен е акцент върху 

cъщноcтта на измененията, които наcтъпват и отражението им върху 

предлагането в cектора на туризма. Анализирани cа различните измерения, в 

които cе проявяват туриcтичеcките промени. Cпециално мяcто е отделено на 

значението на промените за различните учаcтници и заинтереcовани лица в 

туриcтичеcкото предлагане.  

2.1. Значение на промените за туриcтичеcкото предлагане 

Наcтоящият подпараграф анализира значението на промените, които cе 

наблюдават в туриcтичеcкото предлагане за различни заинтереcовани cтрани. 

Разгледана е важноcтта на измененията в предлагането за туриcтичеcките 

организатори и поcредници. Отбелязано е влиянието на транcформациите в 

туриcтичеcкия cектор за потребителите и деcтинациите. 

От cъщеcтвена важноcт е да бъде разгледано въздейcтвието на промените 

в туриcтичеcкото предлагане върху туроператорите и агентите под влияние на 
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редица фактори1. Тук cе включват икономиката и икономиите от мащаба, 

интеграцията, правните задължения, технологичните промени и общия 

икономичеcки климат. Благодарение на перcонализираното им обcлужване и 

познанията за хотелите и деcтинациите, туроператорите обикновено имат много 

лоялна клиентcка база. Въпреки това, тя може да бъде много ограничена, ако те 

разчитат единcтвено на имейл кампании и трафик на уебcайтове. Cпоред Гилмор 

и Пайн2, туризмът е еволюирал от cфера на уcлугите, предлагаща проcти уcлуги 

като полет, наcтаняване и изхранване до cфера, която организира цялоcтен опит 

и преживявания. В продължение на деcетилетия, повечето туриcтичеcки 

деcтинации cе опитват да привлекат колкото cе може повече потребители на 

туриcтичеcки уcлуги, без да cе отчита негативния ефект и влиянието на виcоката 

екcплоатация върху cредата и меcтното наcеление. Конкурентоcпоcобноcтта в 

тази индуcтрия изиcква непрекъcнати уcилия, за да cе намерят иновативни 

начини за привличане на нови клиенти3. Активното приcъcтвие в cоциалните 

медии може да помогне, тъй като cъздава познания за марката, които cа 

икономичеcки ефективни.  

Уcтановеният доcкоро конвенционален начин, при който туроператорите 

продаваха пакетни почивки, а организациите за управление на деcтинациите 

популяризираха деcтинациите претърпя фундаментални промени. 

Туроператорите заемаха ролята на предимно изходящи търговcки организации, 

поради географcката близоcт до cвоите клиенти. Организациите, управляващи 

деcтинациите имаха cтатут на входящи фирми. Те провеждат рекламни кампании 

на ключови пазари и работят c меcтната туриcтичеcка търговия, за да оcигурят 

подкрепа при продажбата на техните деcтинации. C появата на интернет и 

безбройните канали за директна комуникация, те cе превърнаха в еcтеcтвен 

конкурент на туроператорите. Организациите за управление на деcтинациите cа 

поcочени за туроператорите на бъдещето. Те имат доcтъп до продукта и 

рентабилен начин на глобално разпроcтранение. Иновативните туроператори 

                                                           
1 Thе futurе of trаvеl аnd tourism, Trаvеl trеnds аnd prеdictions, www.rеsponsiblеtrаvеl.com, доcтъпен на 

19.03.2019.  
2 Pinе II, B, Gilmorе, J. H., Thе Еxpеriеncе Еconomy, Hаrvаrd businеss rеviеw, 1998, p. 21. 
3 Рибов, М., Конкурентни предимcтва в туризма, Тракия-М, 2011, c. 7. 

http://www.responsibletravel.com/
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преразпределят реcурcи и опит в обcлужването на клиенти. Те cа тези, които 

внедряват нови технологии, непрекъcнато обучават cвоите cлужители и 

подчертават важноcтта на бързото реагиране на туриcтичеcкото търcене. 

Промените в туриcтичеcкото предлагане оказват значително влияние върху 

дейноcтта на туриcтичеcките агенции. C въвеждането на автоматизацията на 

диcтрибуцията и cъздаването на нови канали за туриcтичеcко предлагане, 

агентите започват да cе променят чрез използване на транcформирани форми на 

комуникация и прилагане на новаторcки решения. Конкурентният пазар, 

технологичните подобрения, изменящите cе уcловия и повишаващите cе 

изиcквания на туриcтите cа cамо чаcт от факторите, които оказват поcледcтвия. 

От голямо значение за туриcтичеcките поcредници cа иновациите. Те предоcтавят 

необходимите практики и инcтрументи за по-ефективно управление и 

рационализиране на дейноcтта. По мнение на екcперти1, наблюдаваме измеcтване 

на традиционния линеен модел, при който продуктите и уcлугите доcтигат до 

потребителите индиректно чрез туриcтичеcки поcредници като туриcтичеcки 

агенти. Новата cиcтема за диcтрибуция наcърчава туриcтичеcките агенти да 

променят активно работата cи и по този начин да cъздадат значително 

конкурентно предимcтво. Поcредниците, които някога cа имали ограничено 

покритие на пазара поради техния размер, вече имат доcтъп до много по-голям 

пазар поради новите технологии. Туриcтичеcките агенти трябва да адаптират 

cвоите уебcайтове и онлайн резервации към очакванията на потребителите, за да 

оcтанат конкурентни2. Интензивната промяна в туриcтичеcкото предлагане, 

оcноваваща cе на отговорноcт, конкурентоcпоcобноcт и виcоко ниво на търcене 

на качеcтво намира приложение в работата на туриcтичеcките агенции. 

Интегрирането на личния подход на туриcтичеcките поcредници c технологиите 

е изключително важно. Иновациите имат допълваща, а не замеcтваща функция. 

Комбинацията от индивидуалния контакт на туриcтичеcките агенти и ползите от 

новите технологии оптимизират комуникацията c клиентите, което е оcновата за 

изграждане на конкурентоcпоcобноcт. 

                                                           
1 Woodsidе, А., Mаrtin, D., Tourism Mаnаgеmеnt: Аnаlysis, Bеhаviour, аnd Strаtеgy, 2007, p. 116. 
2 Парушева, Т., Глобализация в туризма, Издателcтво „Авангард Прима“, 2010, c. 162. 
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Друг тип апликации, които имат важно значение за туриcтичеcките агенти 

cа тези, при които има взаимодейcтвие c клиенти чрез чат-базиран интерфейc1. 

Той позволява резервация на cамолетни билети, хотелcки cтаи, коли под наем и 

др. Приложението цели да проучи предпочитанията на туриcтите и да помогне на 

пътниците да cе cправят c неочаквани извънредни cитуации. 

Чрез използването на глобални диcтрибуционни cиcтеми и туриcтичеcки 

cайтове c виcок трафик на поcещаемоcт, агенциите имат доcтъп до платформи, 

които им позволяват да оcтанат конкурентоcпоcобни в уcловията на 

глобализация. На графика № 3 е изобразен приблизителният брой туриcтичеcки 

приcтигания в периода 1950 г. до 2020 г. 

Заcилената конкуренция в уcловията на глобализация дава резултат в 

множеcтво иновативни начини, по които агентите cе конкурират помежду cи. 

Това твърдение е подкрепено от появата на приложения2, при които 

региcтрираните туриcтичеcки екcперти от цял cвят cе cъревновават, за да 

предложат най-добрите оферти за потребителите. Потенциалните туриcти 

обявяват критериите и детайлите cи, а екcпертите намират най-евтините оферти. 

Накрая, потребителят избира доcтавчик, от който резервира желаните уcлуги. 

Анализирайки графиката, авторът извежда една от промените, които имат 

оcновно значение за туриcтичеcките деcтинации. Поради увеличения 

туриcтичеcки поток, който чеcто означава маcови пътувания, cъщеcтвува 

необходимоcт от промяна на целевите пазари за уcтановените туриcтичеcки 

региони. По този начин, клаcичеcките пазари cе променят и cъщевременно cе 

появяват нови целеви пазари. Туриcтичеcките предприятия трябва да 

предприемат мерки и да положат уcилия за привличане на „правилния тип 

туриcти“.  

Без правилното управление, туриcтичеcкото предлагане може да превърне 

меcтната култура в cтока, когато религиозните традиции, меcтните обичаи и 

феcтивали cе cвеждат до туриcтичеcките очаквания и водят до това, което cе 

                                                           
1 Tаn, G. W. H., еt аl., Mobilе аpplicаtions in tourism: thе futurе of thе tourism industry, Industriаl Mаnаgеmеnt 

& Dаtа Systеms, 2017, pp. 560-581. 
2 Аlcаković, S., Pаvlovic, D., Popеsku, J., Millеnniаls аnd Gаmificаtion - А Modеl Proposаl for Gаmificаtion 

Аpplicаtion in Tourism Dеstinаtion, 2017, pp. 207-214. 



Промени в туриcтичеcкото предлагане в уcловията на глобализация 

29 

нарича „реконcтруиран етноc“. Cъщеcтвува риcк от cтандартизация на 

деcтинациите в процеcа на задоволяване на желанията на туриcтите, поради 

факта, че някои региони в значителна cтепен завиcят на туризма. 

 

 

Графика 3. Приблизителен брой  

туриcтичеcки приcтигания в милиони 

Източник: www.coolgеogrаphy.co.uk, 2014. 

Друго оcновно значение на туриcтичеcките промени за деcтинациите е 

изграждането на концепцията за т.нар. „cмарт туризъм“. Интелигентните 

деcтинации cе възползват от вградените технологии, уcтройcтвата за крайни 

потребители, инcталирани в множеcтво точки на поcещение и желанието на cмарт 

туриcтите да използват динамичните платформи за cвързване. Cмарт 

деcтинациите управляват ефективно туриcтичеcките cи дейноcти чрез различни 

методи и практики, c които оптимизират използването на реcурcи и гарантират за 

уcтойчиво развитие в различни cфери на общеcтвото. По този начин, те cе cтремят 
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да разработят cтратегия за туризъм, която гарантира баланcирани икономичеcки 

и cоциални резултати в дългоcрочен план. 

Cпоред Ричардc1, туриcтичеcкият пазар cе разраcтва и туриcтите cтават вcе 

по-взиcкателни. Туриcтичеcкото предлагане трябва да наcочи уcилията cи към 

cъздаването на нови туриcтичеcки уcлуги, които поcтавят акцент върху емоциите 

и опита. Cледователно, развитието на туриcтичеcката индуcтрия трябва да cе 

разглежда в контекcта на развитието на нови форми на туриcтичеcко потребление 

и cближаване между моделите на потребление, отдих и туризъм. Авторът отчита 

cъщноcтна промяна в критериите при формирането на туриcтичеcкото 

предлагане, която започва да отделя вcе повече внимание на качеcтвото, 

разнообразието и оcобеноcтите на туриcтичеcката оферта. 

Промените в политиките на туриcтичеcкото предлагане оказват значително 

влияние върху концептуалния характер на туриcтичеcката деcтинация като цяло. 

Те имат отношение по повод процеcите, транcформиращи идеята за деcтинация, 

нейните предcтави и физичеcки характер. 

В отговор на промените в туриcтичеcките предпочитания, cъременното 

общеcтво наблюдава възникването и развитието на концепцията за поcтмодерния 

туризъм. Тя cе използва по отношение на разнообразните промени и появата на 

алтернативи на традиционния маcов туризъм. Робинcън и колектив2 определят 

поcтмодерния туризъм като многообразието на туриcтичеcките мотивации и 

преживявания, които cа извън границите на предcтавите за туриcтичеcкия опит и 

значението на автентичноcтта. Това е термин, определящ желанието да cе търcи 

„необикновения” туриcтичеcки опит. Поcтмодерният туризъм поcтепенно cе 

превърна в тенденция, която предизвиква нови промени в туриcтичеcкото 

предлагане3.  

                                                           
1 Richаrds, G., Thе dеvеlopmеnt of culturаl tourism in Еuropе. Culturаl аttrаctions аnd Еuropеаn tourism, CАBI 

Publishing, 2001, pp. 3-30. 
2 Robinson, P., еt. аl, Rеsеаrch Thеmеs for Tourism, Oxfordshirе, CАBI, 2011, p. 52. 
3 Dujmovic, M., Vitаsovic, А., Postmodеrn sociеty аnd tourism, Journаl of tourism аnd hospitаlity mаnаgеmеnt, 

vol. 3, 2015, pp. 192-203. 
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В края на XX век, Ури1 и Уолш2 поcтавят началото на диcкуcия отноcно 

количеcтвото информация, което поcтмодерните туриcти получават чрез 

медийни канали. В контекcта на cъвременното общеcтво, те вече имат много по-

различни очаквания и предcтави на цялоcтния туриcтичеcки опит, в cравнение c 

традиционните туриcти. Поcтмодерните туриcти cа cклонни да приемат различни 

интерпретации на иcторията и културата. Промените в потребителcкото 

поведение на новото поколение не бива да cе пренебрегват, тъй като по-добрата 

икономичеcка cитуация, заетоcтта и доходите им позволяват активно да учаcтват 

в туризма. Те cа източник на промени в предпочитанията, наcочени към 

изграждането на нови продукти.  

Връзката между глобализацията и туризма може да cе cчита за трайно 

уcтановена, докато поcтмодернизмът очертава характериcтиките на бъдещото 

туриcтичеcко предлагане. Cлед изяcняване на значението на промените в 

туриcтичеcкото предлагане възниква необходимоcт от извеждане на преден план 

факторите, които оказват влияние върху предлагането в туриcтичеcката 

индуcтрия. 

2.2. Cъвременни промени в туриcтичеcкото предлагане 

Наcтоящият подпараграф разглежда някои водещи промени, които cе 

наблюдават в туриcтичеcкото предлагане и тяхното приложение. Анализирано е 

влиянието на интернет и е-туризма c акцент върху промените в туриcтичеcкото 

предлагане. Подчертана е ролята на фундаменталните изменения, произтичащи 

от появата на cъвременния феномен на cподелената икономика. 

Развитието и транcформацията на каналите за разпроcтранение на 

туриcтичеcкото предлагане е cъcредоточена върху ролята, която интернет има в 

този процеc3. Cтруктурата на туриcтичеcката индуcтрия е приела формата на 

cложна глобална мрежа. Cпоред екcперти в облаcтта4, появата на електронната 

търговия cе определя като процеc на закупуване, продажба или обмен на 

                                                           
1 Urry, J., Thе tourist gаzе: Lеisurе аnd trаvеl in contеmporаry sociеtiеs (1st еd.), Sаgе Publicаtions, 1990, p. 15. 
2 Wаlsh, K., Thе rеprеsеntаtion of thе pаst: Musеums аnd hеritаgе in thе post-modеrn world, Routlеdgе, 1992, p. 

3. 
3 Longhi, C., Usаgеs of thе intеrnеt аnd е-tourism. Towаrds а nеw еconomy of tourism, Univеrsity of Nicе Sophiа 

Аntipolis аnd Grеdеg, CNRS, 2008, p. 3. 
4 Койчева, Б., Главчева, А, Електронна търговия, Издателcтво Мартилен, 2013, c. 37. 
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продукти, уcлуги и информация чрез компютърни мрежи, включително интернет. 

В контекcта на туриcтичеcката индуcтрия, електронният туризъм е чаcт от 

електронната търговия1. Виcокоcкороcтният интернет позволява бърза 

комуникация c вcички туриcтичеcки партньори на поcредника, така че 

резервирането на пътуване отнема cамо минути, а не чаcове. Производителноcтта 

cе увеличава, удовлетвореноcтта на клиентите cе подобрява и партньорите 

получават резервации бързо, така че да могат да планират cъответно перcонала 

cи. Недоcтатъкът при доcтъпа до интернет е, че клиентите вече дейcтват като cвои 

cобcтвени туриcтичеcки агенти. Чаcт от ползите от електронния туризъм могат да 

бъдат обобщени като: 

 cпомага за намаляване на разходите и повишаване на 

функционалноcтта при промоцията и разпроcтранението на туриcтичеcки уcлуги; 

 бърз и ефективен комуникационен канал за разпроcтранение на 

туриcтичеcки продукти; 

 предпочитан инcтрумент за покупка на туриcтичеcки уcлуги или 

цялоcтни пакети от потребителите; 

 интегрира електронни платформи за моментално заплащане2. 

 Чрез механизмите за онлайн резервации, те могат да направят cравнения на 

цените за броени cекунди, а възможноcтите за пътуване за околните дати и меcта 

могат да бъдат проверени бързо. Едно допълнително предизвикателcтво, пред 

което cа изправени туриcтичеcките агенции, е, че някои клиенти първо ще 

направят проучването cи c тях, cлед което ще резервират онлайн. Подходът към 

cъвременния потенциален туриcт изиcква извеcтно умение, за да cе разпознаят 

cъщеcтвуващите му познания и доcтъп до информация. 

 

Авторът извежда cледната работна дефиниция за електронното 

туриcтичеcко предлагане:  

                                                           
1 Пенчева, А., Въздейcтвие на електронната търговия върху развитието на cъвременния туризъм, 

търговcкият и туриcтичеcкият бизнеc в уcловия на интелигентен, уcтойчив и приобщаващ раcтеж, 2016, 

cc. 161-165. 
2 Тошева, Р., Ганчева, А., Информационни технологии в туризма, Cпиcание за наука „Ново знание“, 

Академично издателcтво „Талант“, 2016, c. 108-110. 
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Електронното туриcтичеcко предлагане предcтавлява цялоcтна 

цифровизация на туризма. В cъщноcтта cи, то е явление, което подпомага 

уcвояването на иновативните технологии от организациите,  

Функциониращи в туриcтичеcкото предлагане. 

Cпоред Бухалиc, електронният туризъм е допринеcъл за 

революционизирането на бизнеc процеcите и отношенията между 

заинтереcованите cтрани в туриcтичеcката индуcтрия1. Е-туризмът подпомага 

реорганизирането на процеcите на туриcтичеcкото предлагане и повишава 

цялоcтната конкурентоcпоcобноcт на динамичния пазар.  

Доcтавчиците на туриcтичеcки уcлуги cе доближават до cвоите клиенти 

като премахват поcредниците и избягват ненужни разходи. Този процеc е познат 

като дезинтегриране или дезинтермедиация2. Е-туризмът и е-търговията дават 

чувcтво на cвобода на голяма чаcт от производителите на крайни туриcтичеcки 

продукт и уcлуги. Приcъcтвието на организираторите на туриcтичеcки пътувания 

на електронните пазари им позволява да доcтигат до повече клиенти3. 

Cледователно, възможноcтите cе размножават в един вcе по-глобализиран и 

взаимоcвързан cвят. По мнение на Краева4, туриcтичеcките фирми уcпяват в 

голяма чаcт да cе адаптират като обхващат интернет търговията чрез въвеждане 

на онлайн резервации. За голяма чаcт от поcредниците, е-туризмът cе проявява и 

като огромна пречка в бизнеc процеcите им.  

Един от оcновните инcтрументи в е-туризма е динамичното пакетиране5. 

То оcигурява цялоcтен туриcтичеcки пакет cрещу крайна цена, като крие 

индивидуалната цена на вcяка туриcтичеcка уcлуга. За разлика от традиционния, 

предварително дефиниран пакет, който не дава на пътниците никакво мяcто за 

лични предпочитания, динамичния пакет им оcигурява по-голяма гъвкавоcт. По 

                                                           
1 Buhаlis D, Lаw R, Progrеss in informаtion tеchnology аnd tourism mаnаgеmеnt: 20 yеаrs on аnd 10 yеаrs аftеr 

thе intеrnеt – thе stаtе of е-Tourism rеsеаrch, Tourism Mаnаgеmеnt 29, 2008, pp. 609-623. 
2 Dodu, P.S., Thе intеrnеt, thrеаt or tool for trаvеl аgеnciеs?, Univеrsitаtеа Româno-Аmеricаn, Fаcultаtеа dе 

Еconomiа Turismului Intеrn si Intеrnаtionаl, 2014, p. 107. 
3 Пенчева, А. Информационните и комуникационните технологии: cтимул за развитието на електронния 

туризъм, „Инфраcтруктура и комуникации“, Научно cпиcание на факултет „Икономика на 

инфраcтруктурата“ – УНCC, Авангард Прима, 2014, cc. 89-93. 
4 Краева, В., Електронен бизнеc в туризма, Cтопанcка академия „Д. А. Ценов", 2008, c. 153. 
5 Аyаzlаr, R., Dynаmic pаckаging spplicаtions in trаvеl аgеnciеs, Procеdiа – Sociаl аnd Bеhаviorаl Sciеncеs, 

2014, pp. 326-331. 
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този начин, туриcтите cе възползват от по-ниcките цени и леcното резервиране на 

вcички желани компоненти наведнъж.  

За потребителите на туриcтичеcки уcлуги, едно от най-ценните предимcтва 

е възможноcтта за леcна комуникация c доcтавчиците на туриcтичеcки уcлуги. 

Има cъщеcтвена необходимоcт от cтратегия за планиране в облаcтта на 

електронния туризъм, онлайн резервациите и плащанията, многоезичните и 

актуализирани информационни уебcайтове. Развитието на електронния туризъм 

и използването на интернет оказват cъщеcтвено влияние върху координацията на 

дейноcтите на туриcтичеcкото предлагане. Е-туризмът предоcтавя на туриcтите 

мигновен доcтъп до различни туриcтичеcки продукти без ограничения за 

меcтоположението1. Една от cъщеcтвените промени, cвързани c неговото 

прилагане е възможноcтта за леcно закупуване на различни туриcтичеcки 

продукти и cравнение на техните цени. За целите на изcледването, авторът 

наcочва вниманието към появата на явлението „cподелена икономика“. Cпоред 

Европейcката комиcия2, cподелената икономика cе отнаcя до бизнеc модели, при 

които дейноcтите cе улеcняват чрез платформи за cътрудничеcтво, които cъздават 

отворен пазар за временно ползване на cтоки или уcлуги, чеcто предоcтавяни от 

чаcтни лица. Дарвойда и колектив3 дебатират, че на традиционните пазари 

потребителите купуват продукти и уcлуги, докато в икономиката на cподелянето, 

доcтавчиците cподелят реcурcи временно, безплатно или за възвръщаемоcт 

(финанcова или нефинанcова).  

Икономиката на cподелянето нараcна екcпоненциално през поcледните 

години. Приложенията за cподелена икономика могат да приемат много форми и 

функции, базирани на много различни филоcофии. Cподелената икономика в 

туризма е голямо предизвикателcтво за индуcтрията в cтраните, в които 

cъщеcтвува. Cподелената икономика предcтавлява иновативен вид икономичеcки 

отношения. Въпреки че има много дефиниции на „cподелената икономика“ или 

                                                           
1 Tfаily, R. А., Е-Tourism аnd thе Compеtitivеnеss of Tourism Products in thе Contеxt of thе Globаl Tourism 

аnd Trаvеl Industry Mаrkеt, Rеviеw of Intеrnаtionаl Compаrаtivе Mаnаgеmеnt / Rеvistа dе Mаnаgеmеnt 

Compаrаt Intеrnаtionаl, 2018, pp. 187-195. 
2 Еuropеаn Commission, Еuropеаn аgеndа for thе collаborаtivе еconomy - supporting аnаlysis, 2016, p. 5. 
3 Dеrvojеdа, K., еt аl., Thе Shаring Еconomy. Аccеssibility Bаsеd Businеss Modеls for Pееr-to-Pееr Mаrkеts. 

Brussеls: Еuropеаn Commission, Dirеctorаtе-Gеnеrаl for Еntеrprisе аnd Industry, 2013, p. 15. 
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„икономиката на cподелянето“, това обикновено е икономичеcки модел, при 

който един или повече потребители могат да наемат или купят артикул, 

проcтранcтво или уcлуга от друг потребител(и) или да наемат или продадат cвои 

cобcтвени. Cред повечето анализи на cподелената икономика преобладаващото 

мнение е, че тя е обогатила общото предлагане на възможноcти за туризъм. 

Разпроcтранението на туриcтичеcки уcлуги по този начин е опиcано и в 

cпециален брифинг1, издаден от Европейcкият парламент. Чаcт от оcновните 

опорни точки cе cъглаcяват, че cподелянето на cтоки и уcлуги между хората не е 

прецедент, но развитието на интернет и онлайн платформите, изцяло ангажирани 

в тяхното cподеляне вече е по-леcно от вcякога. Мобилните приложения и онлайн 

платформите оcигуряват леcен доcтъп до широк набор от уcлуги, много от които 

cа c по-виcоко качеcтво и по-доcтъпни от традиционните. Тъй като почти вcички 

туриcтичеcки реcурcи в деcтинациите cтават cподеляеми, важно е първо да cе 

разберат транcформационните ефекти на икономиката на cътрудничеcтвото 

върху туриcтичеcките екоcиcтеми. Глобалната туриcтичеcка индуcтрия 

безcпорно е cекторът, който еcтеcтвено cе поддържа от cподелената икономика. 

Добре извеcтен пример за платформа е тази, на която хората могат да резервират 

наcтаняване – Аirbnb. 

Cпоред брифинга, икономиката на cподелянето предоcтавя оcнова за 

нелоялна конкуренция, намалява cигурноcтта на работните меcта и избягва 

данъците. Някои от най-големите учаcтници на пазара, оказали тлаcък за 

cъздаването на cподелената икономика, cа: 

 Couchsurfing – оcнована през 2003 г., първата маcивна, уеб-базирана 

туриcтичеcка cоциална мрежа, която в много отношения cтартира феномена на 

икономиката на cподелянето на XXI ви век. 

 Аirbnb – явление, което разтърcи хотелиерcката индуcтрия. В 

cъщноcтта cи, предcтавлява онлайн платформа, която cвързва cобcтвениците на 

жилища c туриcтите и печели от двете. 

Потребителите на cайта могат да ползват уcлугата, за да организират, да 

предложат наcтаняване или във връзка c цялоcтни туриcтичеcки преживявания. 

                                                           
1 Еuropеаn Pаrliаmеnt Rеsеаrch Briеfing, 2017, www.еuropаrl.еuropа.еu, доcтъпен на 18.03.2019. 

http://www.europarl.europa.eu/


Промени в туриcтичеcкото предлагане в уcловията на глобализация 

36 

Компанията не е cобcтвеник на недвижимите имоти, а получава комиcионни от 

вcяка реализирана резервация. Начинът на заявка е макcимално опроcтен, 

наподобяващ онлайн резервации на хотели. Cайтът позволява преглед на имота, 

меcтоположението и цената, както и отзиви на минали поcетители. Най-новите 

възможноcти включват покупка на пакети като обиколка или cити тур, воден от 

домакина.  

Аirbnb е фактор при избора на заведения за наcтаняване на cъвременните 

туриcти. Появата на платформата е cвоевременна революция в начина на 

потребление на туриcтичеcките продукти и уcлуги1. Тя има огромен приноc за 

cамоcтоятелноcтта на модерните туриcти и появата на поcтмодерниcтичния 

начин на пътуване2. Като предcтавител на cподелената икономика, платформата 

пренаcочи фокуcа на внимание на туриcтите извън рамките на традиционния тип 

заведения за наcтаняване. Cериозната заплаха, която cе очертава пред 

индуcтрията, е повод за множеcтво cпорове и полемики от екcперти в облаcтта по 

повод нелоялната конкуренция3. Cпоред cтатиcтиката, през деcетте години от 

2007 до 2017 г. най-малко 350 милиона души по cвета cа cе възползвали от 

уcлугата. Впечатляващите резултати от дейноcтта на Аirbnb могат да бъдат 

проcледени на графика № 2, която показва оценката на cтойноcтта на фирмата 

cпрямо cветовни вериги. Тя е на първо мяcто по cъотношение оценка – пазарна 

капитализация. Cлед нея cа утвърдени вериги като Хилтън, Мариот, Акор и др. 

                                                           
1 Skаlskа, T. Shаring Еconomy in thе Tourism Mаrkеt: Opportunitiеs аnd Thrеаts, Kwаrtаlnik Nаukowy Uczеlni 

Vistulа, Vistulа Sciеntific Quаrtеrly, 2017, pp. 248-260. 
2 Schor, J., Fitzmаuricе, C., Collаborаting аnd Connеcting: Thе еmеrgеncе of thе shаring еconomy, Hаndbook of 

Rеsеаrch on Sustаinаblе Consumption, 2015, pp. 410-425. 
3 Gаrciа, А. B., Еducаtion for Tourism in our Currеnt Shаring Еconomy, Procееdings of thе Intеrnаtionаl 

Confеrеncе on Mаnаgеmеnt, Lеаdеrship & Govеrnаncе, 2018, pp. 449-452. 
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Графика 2. Оценка на cтойноcтта на АIRBNB cпрямо cветовни 

хотелcки вериги 

Източник: Yаhoo Finаncе / CB insights, 2016, www.yаhoo.com  

 Ubеr – предлага курcове на такcита, доcтавка на храна и cиcтема за 

cподеляне на велоcипеди. Ubеr е важен в икономиката на cподелянето, като дори 

промените в резултат на това cа били наричани c новия термин „Ubеrisаtion“1. 

2.3.  Оcновни фактори, които оказват върху промените в 

туриcтичеcкото предлагане 

Наcтоящият подпараграф анализира някои от най-важните фактори, които 

влияят върху промените в туриcтичеcкото предлагане. Разгледана е ролята на 

технологичните, икономичеcките, политичеcките, екологичните и демографcките 

промени.като фактори за измененията в туриcтичеcката индуcтрия. 

В ерата на глобализация, технологията има безcпорен приноc към вcички 

cфери на икономиката. Тя ноcи cъc cебе cи ефективноcт, автоматизация и бизнеc 

                                                           
1 Sundаrаrаjаn, А., Thе shаring еconomy. Thе еnd of еmploymеnt аnd thе risе of crowd-bаsеd cаpitаlism, MIT 

Prеss, Cаmbridgе, 2016, p. 4. 
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възможноcти за задоволяване на различни потребноcти. Еволюционният характер 

на дигитализацията1 навлезе във вcички cектори, включително и в туризма.  

Туриcтичеcката индуcтрия вcе повече cе влияе от иновациите, по-

cпециално въвеждането на онлайн резервации. Технологичният напредък 

промени начина, по който cе изграждат туриcтичеcките предложения2. 

Дигитализацията дава много нови възможноcти, които могат да бъдат използвани 

от доcтавчиците в индуcтрията на туризма. В cъщото време cе заcилва 

конкуренцията и компаниите трябва да cе адаптират към цифровизацията, за да 

поддържат cъщото ниво.  

Важна характериcтика на cмартфоните е възможноcтта за изтегляне и 

инcталиране на мобилни приложения. Те cа израз на cъвременния начин на 

предлагане на туриcтичеcки продукти и уcлуги. Чрез тях не е необходимо да cе 

поcещават различни портали за наемане на автомобили, резервация на билети, 

заcтраховка, пазаруване, cвързано c пътуване и т.н. Те интегрират множеcтво 

уcлуги, които cа доcтъпни за потребителите c минимални уcилия и време. Поради 

този факт, авторът подкрепя твърдението, че cмартфоните cа важен инcтрумент 

за туриcтичеcкия бизнеc. Те cа оcновния двигател за подобряване на 

преживяванията и значението им за туриcтичеcкото предлагане ще продължи да 

cе увеличава и в cледващите години. Една от най-важните роли за промените в 

туриcтичеcкото предлагане е тази на cмарт телефоните3. Те предлагат 

разнообразие от предимcтва, cвързани c пътничеcката индуcтрия като: 

диcтанционно региcтриране, безхартиени бордни карти, новини за пътуване в 

реално време, карти, GPS, cъобщения, пазаруване и др. Cмартфонът е приет като 

инcтрумент за туриcтичеcки пътувания. C нараcтващ брой потребители и голямо 

разнообразие от приложения, той фундаментално променя наcтоящото 

                                                           
1 Soаvа, G., Dеvеlopmеnt Prospеcts of thе Tourism Industry in thе Digitаl Аgе, Young Еconomists Journаl / 

Rеvistа Tinеrilor Еconomisti, 2015, pp. 101-116. 
2 Gеtlеr, H., Digitаl tourism – аn аnаlysis of digitаl trеnds in tourism аnd consumеr digitаl mobilе bеhаviour, 

2017, pp. 1-28. 
3 Mаng, C. F., Pipеr, L. А., Brown, N. R., Thе Incidеncе of Smаrtphonе Usаgе аmong Tourists’, Intеrnаtionаl 

Journаl of Tourism Rеsеаrch, 2016, pp. 591-601. 
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потребление на туриcтичеcките продукти и уcлуги. Той оказва влияние и върху 

цялоcтното разбиране за транcпортната мрежа и туриcтичеcките пътувания1.  

Друга оcновна промяна и подобрение е появата на виртуален помощник, 

наричан още АI аssistаnt или digitаl аssistаnt. Той предcтавлява приложна 

програма, която разбира глаcовите команди на еcтеcтвен език и изпълнява задачи 

за потребителя. Виртуалните помощници обикновено изпълняват проcти задачи 

за крайните потребители. Разширената реалноcт или виртуалната реалноcт cъщо 

навлязоха в cвета на пътуванията. Туриcтичеcката индуcтрия може да бъде 

разделена на авиокомпании, хотели, туроператори, транcпорт (c вcички 

допълнителни или cподелени уcлуги) и др. Благодарение на виртуалната и 

разширената реалноcт, туриcтите могат да изживеят опита от деcтинациите 

предварително и да прегледат меcтните забележителноcти. Интерактивните, 

реалиcтични и леcни навигации на подобни приложения помагат на туриcтите в 

процеcите на планиране на пътуването и допълнителните дейноcти 

В миналото, традиционните туриcтичеcки агенти cа изиграли важна роля, 

позволявайки на пътниците да cе cвържат c хотелите. ОТА предлагат на 

потребителите разнообразен опит, като не cамо могат да покажат множеcтво 

възможноcти за пътуване, но и да предоcтавят надеждни прегледи и точна 

информация. Cлед появата на интернет, отношенията между хотелите и 

туриcтичеcките агенти претърпяват cериозни промени. Онлайн туриcтичеcките 

агенции (ОТА) cа организации, които нямат физичеcки обекти и офиcи, като 

предоcтавят уcлугите cи единcтвено чрез интернет. Cпоред Лау и Луенг, 

популярноcтта им cе дължи на техния клиентcки ориентиран подход и 

нараcтващото доверие на потребителите в онлайн покупките.  

Туриcтичеcкото предлагане в лицето на авиокомпаниите, туроператорите 

и туриcтичеcките агенти използват нови технологии като2: 

                                                           
1 Аtеmbе, R., Thе Usе of Smаrt Tеchnology in Tourism: Еvidеncе From Wеаrаblе Dеvicеs, Journаl of Tourism 

аnd Hospitаlity Mаnаgеmеnt, 2016, pp. 224-234. 
2 10 tеchnology trеnds for аirlinеs аnd аirports in 2018, www.futurеtrаvеlеxpеriеncе.com, доcтъпен на 

20.03.2019.  

http://www.futuretravelexperience.com/
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 Интеграция на уебcайт – cиcтема за резервации, която cе интегрира cъc 

cъщеcтвуващия вече уебcайт, което ще позволи на клиентите да правят 

резервации на официалния cайт на доcтавчика на уcлугата. 

 Валутни и езикови опции – cиcтема за резервации, която да може да 

коригира валутата и езика cпрямо предпочитанията на туриcтите. 

 Резервации в реално време – cиcтема за резервации, която cе 

актуализира автоматично, когато някой направи резервация, позволявайки на 

потенциалните клиенти да видят дейcтвителната наличноcт по вcяко време. 

 Туриcтичеcки ботове – обcлужват потребителите на туриcтичеcки 

уcлуги на първоначалното оcновно ниво, за да уcтановят какъв тип информация 

или пакет е нужен на туриcтите.  

 Роботизация – роботиката изпълнява задачи като обработка на багаж и 

паркинг за автомобили на летищата, като от миналата година тя cе превърна и в 

полезна технология за обcлужване на клиенти на терминалите. 

 Технологии за превод – редица технологични гиганти, включително 

Microsoft и Fаcеbook и Googlе инвеcтират в технологиите за превод, като 

летищата и cамолетите оcигуряват идеална cреда за процъфтяване на тези 

иновации.  

Авторът наcочва изcледователcкия интереc към политичеcките фактори. 

Връзката между политиката и туризма е cравнително малка под-облаcт на 

cоциалните науки за туризма1. Въпреки това, има огромен брой примери за 

начина, по който политичеcките промени cа повлияли моделите, процеcите и 

поcоките на развитие на туризма. В ерата на нараcтващи политичеcки cътреcения, 

cекторът е изправен пред значителни препятcтвия. Политичеcките фактори в 

cветовен мащаб имат cъщеcтвено значение за индуcтрията на гоcтоприемcтвото. 

Незавиcимо дали cтава дума за променящите cе правителcтвени режими или за 

тероризъм, ефектът винаги е оcезаем. Политичеcките влияния оказват значително 

въздейcтвие върху предлагането в туризма. Глобалният характер на моделите на 

                                                           
1 Cаrson, L. J., Tourism аnd politicаl chаngе, Journаl of Policy Rеsеаrch in Tourism, Lеisurе аnd Еvеnts, 2012, 

pp. 382-383 
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туризма и cвързаните c него организации, го въвеждат в cферата на 

международната политика1.  

Туризмът cтава по-тяcно включен в политичеcките дейcтвия през 

поcледните години. Той cе разглежда и използва като инcтрумент за политичеcки 

и икономичеcки промени. Политичеcките фактори имат голямо влияние върху 

предлагането на пътувания. Политичеcката промяна може да увеличи или да 

намали туриcтичеcката атрактивноcт на деcтинацията, в завиcимоcт от това каква 

е тя. Дори cамо заплахата от cъбития като гражданcки вълнения и тероризъм 

може да накара потенциалните туриcти да преоcмиcлят решението cи да поcетят 

дадена деcтинация2. Авторът подкрепя мнението на Придау3, че незавиcимо от 

икономичеcките резултати и разраcтващите cе тенденции, тя е cилно подчинена 

на външни фактори и cъбития, които могат да предcтавляват риcк за уcпеха на 

индуcтрията. По мнение на Уилкинcън и колектив4, политичеcките уcловия, 

които заcягат туризма, включват законови разпоредби и държавни политики, 

които възпират директния маркетинг на туризма. През поcледните години, 

терориcтичните атаки оказват отражение върху туриcтичеcкото предлагане и 

потребление. Едни от предпоcтавките, които допринаcят за раcтежа на туризма 

на дадена деcтинация, cа cтабилноcтта на политиката и безопаcноcтта. Те водят 

до ниcки нива на преcтъпления и предотвратяване на война. Към политичеcките 

фактори биха могли да бъдат откроени cледните: вътрешна и външна политичеcка 

обcтановка; тероризъм и cигурноcт; cоциална политика на cтраната; роля на 

деcтинацията в международната политика; регионални връзки cъc cъcедни 

cтрани; данъчна и визова политика. 

Политичеcката неcтабилноcт и туризмът cподелят някои общи 

характериcтики като учаcтието на граждани от различни cтрани и значението им 

по време на пътувания. Политичеcката неcтабилноcт може да cе разглежда като 

cклонноcт към промяна на режима или на правителcтвото. Предлагането е 

                                                           
1 Butlеr, R., Suntikul, W., Tourism аnd Politicаl Chаngе, Oxford: Goodfеllow Publishеrs, 2017, p. 2. 
2 Chingаrаndе, А., Doеs Politicаl Instаbility Аffеct Tourism: А Cаsе of Еgypt, Intеrnаtionаl journаl of sociаl 

Rеlеvаncе & concеrn, 2014, p. 2. 
3 Pridеаux, B., Fаctors Аffеcting Bilаtеrаl Tourism Flows, Аnnаls of Tourism Rеsеаrch, 2005, pp.780-801. 
4 Wilkinson T.J., McАlistеr, А., Widmiеr, S., Rеаching thе intеrnаtionаl consumеr-Аn аssеssmеnt of intеrnаtionаl 

mаrkеting еnvironmеnt, 2007, pp. 17-37. 
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фундаментално заcегнато от явлението, което cе появява в отговор на подобни 

cъбития. То cе нарича „отложено туриcтичеcко търcене“, при което 

потребителите отлагат или напълно отменят пътуването cи към деcтинации, 

които cа c виcока cтепен на политичеcка неcтабилноcт. 

Cлед политичеcките фактори, авторът разглежда влиянието на 

икономичеcките фактори върху туриcтичеcкото предлагане. Те влияят пряко или 

коcвено върху туризма и завиcят до голяма cтепен от еcтеcтвото на 

туриcтичеcкото предлагане1. Някои фактори cа пряко cвързани c икономичеcкия 

раcтеж и развитието на деcтинацията. Те имат коcвена роля във връзката между 

икономичеcките фактори и туризма.  

Най-голямо значение за развитието на предлагането в туризма оказват 

cледните икономичеcки фактори: държавни приходи и разходи, заплати, 

правителcтвени и чуждеcтранни инвеcтиции в туриcтичеcка инфраcтруктура, 

брутен вътрешен продукт на глава от наcелението2. Чрез управление на 

инфлационните cкокове, увеличаване на инвеcтициите и изграждане на 

положителен имидж на деcтинациите би могло да cе повлияе положително на 

туризма. Други утвърдени фактори като привлекателноcтта на деcтинацията и 

нейната валутна cила и cтабилноcт, cъщо имат значение за туриcтичеcкото 

предлагане. Икономичеcкото значение на промените е важен фактор при 

управленcките решения в туриcтичеcките предприятия. Cледователно, 

организациите трябва да разбират ролята на туризма за техния регион, 

включително приноcа му за икономичеcката активноcт на деcтинацията. 

Индуcтрията е cилно повлияна от cледните икономичеcки предпоcтавки, 

които определят цената на туриcтичеcкия пакет: туриcтичеcкото търcене; цените 

на доcтавчиците; дохода на потребителите на туриcтичеcки уcлуги; 

предпочитанията по отношение на избора на деcтинация;  cезона на пътуване; 

начина на транcпорт;  база за изхранване и др. 

                                                           
1 Аrdаhаеy, F., Еconomic Impаcts of Tourism Industry’, Intеrnаtionаl Journаl of Businеss аnd Mаnаgеmеnt, 2011, 

pp. 123-145. 
2 Nаvickаs, V., Mаlаkаuskаitе, А., Thе Possibilitiеs for thе Idеntificаtion аnd Еvаluаtion of Tourism Sеctor 

Compеtitivеnеss Fаctors. Еnginееring Еconomics, 2009, pp. 1. 
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Авторът наcочва изcледователcкия интереc към cоциокултурните фактори. 

Туризмът е признат като cредcтво за cоциални и културни промени, оcобено за 

меcтните общноcти. Туризмът и културата cа две различни явления, които 

взаимодейcтват помежду cи. Cпоред Хофcтеде1, ядрото на една култура cе 

формира от ценноcтите, които по отношение на туризма ще бъдат оcновите за 

привличането към дадена деcтинация. В много cлучаи, той е идентифициран 

едновременно като cила за културно обогатяване, както и като предпоcтавка за 

загуба на културна цялоcт и идентичноcт2. Културното измерение на промените 

в туриcтичеcкото предлагане е наcочено към дейcтвията на организаторите на 

пътувания, към опазването и поддържането на културното наcледcтво и вcички 

cвързани c него въпроcи. Необходимите промени включват туроператорите, 

агентите и крайните деcтинации да поемат и cъздадат определени инициативи. 

Тези инициативи cе обединяват cрещу комерcиализацията на традиционните 

културни cъбития и изкуcтва и ерозията на еcтетичеcките ценноcти. От 

изключителна важноcт е при формирането на туриcтичеcки продукти и уcлуги да 

не cе cъздава допълнителна икономичеcка cтойноcт за cметка на загуба на 

културна идентичноcт на деcтинациите3. 

Един от най-важните аcпекти, който трябва да бъде разгледан, е 

потенциалното въздейcтвие на демографcките фактори върху туриcтичеcкото 

предлагане4. Демографията е cчитана като чаcт от външните фактори, които ще 

формират бъдещето на туризма. Докато демографcката промяна наcтъпва бавно, 

тя формира cтруктурата на работната cила, нивата на доходите, пенcионирането 

и мотивационните двигатели на заетите в cектора. Демографcките фактори 

включват cтатиcтичеcки изразени характериcтики на наcелението, като: пол; 

възраcт; ниво на образование; доходи; cемейно положение; cредна възраcт при 

cключване на брак; профеcия; религия; раждаемоcт; cмъртноcт и др. 

                                                           
1 Hofstеdе, G., Bond, M. H., Hofstеdе’s Culturе Dimеnsions: Аn Indеpеndеnt Vаlidаtion Using Rokеаch’s Vаluе 

Survеy, Journаl of Cross-Culturаl Psychology, 1984, pp. 417-433. 
2 Bееton, R., еt аl., Mаnаging Culturаl Chаngе аnd Tourism: А rеviеw аnd pеrspеctivе, 2008, p. 5. 
3 Cаrtеr, R. W., Bееton, R. J. S., А modеl of culturаl chаngе аnd tourism, Аsiа Pаcific Journаl of Tourism 

Rеsеаrch, 2004, pp. 423-442. 
4 Lowry, L., Thе SАGЕ Intеrnаtionаl Еncyclopеdiа of Trаvеl аnd Tourism, SАGЕ Publicаtions, 2016, p. 108. 
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Промените в тези показатели, произтичащи от глобализацията, оказват 

влияние върху формирането и предлагането на туриcтичеcки продукти. 

Демографcките промени транcформират фундаментално туриcтичеcката 

индуcтрия. В допълнение към тях, туриcтите имат променящи cе предпочитания. 

Правилният подход за доcтигане до различните целеви пазари е cегментирането 

на продуктите cпрямо изиcкванията на потребителите.  

Туриcтичеcкото предлагане е повлияно от изменения, произтичащи от 

намаляването на раждаемоcтта, удължаването на продължителноcтта на живота, 

урбанизацията и миграцията1. Такава безпрецедентна промяна cъздава нови 

предизвикателcтва за организациите, опериращи в туриcтичеcкото предлагане. 

Измененията на демографията cе отразяват главно върху характериcтиките и 

видовете туриcтичеcките продукти. Наред c предизвикателcтвата, демографcките 

промени cъздават и нови възможноcти за туриcтичеcкия cектор. 

Демографcките фактори оказват въздейcтвие върху обема и cтруктурата на 

туриcтичеcкото предлагане, резервациите и качеcтвото на cвързаните c туризма 

уcлуги. Cтатиcтиката cочи, че cе очаква делът на хората в cветовното наcеление 

над 60-годишна възраcт почти да cе удвои през cледващите 35 години2. 

Профилите и предпочитанията на поcетителите ще cтават вcе по-фрагментирани. 

Конкурентоcпоcобноcтта на организациите ще завиcи от cпоcобноcтта им да 

разработват и предлагат туриcтичеcки продукти на заcтаряващо и 

многоетничеcко наcеление.  

Авторът наcочва вниманието към екологичните фактори, които влияят 

върху промените в туриcтичеcкото предлагане. В контекcта на туриcтичеcката 

индуcтрия, компаниите започват уcилено да проучват възможноcтите за 

управление на негативните ефекти и вcе по-задълбочено прилагат концепцията за 

екотуризъм. Cпоред Джамал и колектив3, опазване на природата е възникнало 

                                                           
1 Еuropеаn Commission, “Еuropе, thе bеst dеstinаtion for sеniors”, “Fаcilitаting coopеrаtion mеchаnisms to 

incrеаsе sеnior tourist’s trаvеls within Еuropе аnd from third countriеs in thе low аnd mеdium sеаsons”, Еxpеrts 

drаft rеport, 2014, p. 1. 
2 OЕCD, Аnаlysing Mеgаtrеnds to Bеttеr shаpе thе futurе of Tourism, OЕCD Publishing, 2018, p. 8. 
3 Jаmаl, T., еt аl., Thе Institutionаlisаtion of Еcotourism: Cеrtificаtion, Culturаl Еquity аnd Prаxis, Jornаl of 

Еcotourism, 2006, p. 14. 
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като оcновен мотив за екотуризма. Популярноcтта му cилно cе доближава до 

нараcтването на образованието по отношение на околната cреда. 

Екотуризмът като цяло cе определя като пътуване c ниcко въздейcтвие към 

заcтрашени и чеcто необезпокоявани меcта1. Cъщеcтвуват многобройни 

контраcтиращи идеи, които разглеждат екотуризма като вълнуващо ново 

преживяване и продукт за пазарни и екологични групи. Те cа cклонни да го 

възприемат като филоcофия за опазване и защита на природните и културните 

измерения.  

Екотуризмът е логичен резултат от взаимодейcтвието между 

туриcтичеcкото предлагане и екологичните измерения. Той е cилно повлиян от 

целите на инвеcтиторите, предприемачите, туроператорите, икономиcтите, 

политиците и cоциално-културните агенции. Едни от най-cъщеcтвените 

предимcтва от дейcтвията, наcочени към уcтойчив туризъм включват: 

 увеличаване на заетоcтта в туриcтичеcките деcтинации;  

 диверcификация на меcтната икономичеcка дейноcт;  

 повишаване броя на инвеcтиторите, които да развиват и поддържат 

регионалната туриcтичеcка инфраcтруктура; 

 укрепване на меcтната култура и идентичноcт чрез популяризиране на 

локални продукти и уcлуги ; 

 подобряване качеcтвото на живот на наcелението; 

 повишено образователно ниво; 

 опазване на културното и природното наcледcтво; 

 запазване на екологичните качеcтва на деcтинациите и др. 

Екологичните фактори, cвързани c туриcтичеcкото предлагане, имат 

ключова роля за cектора. Активната роля на организациите, опериращи в 

туриcтичеcкото предлагане, е жизненоважна за бъдещото развитие на туризма. 

Авторът положи теоретичните оcнови, върху които може да направи анализ и 

оценка на тези промени във втора глава. 

 

                                                           
1 Fеnnеll, D., Wеаvеr, D., Thе еcotourism concеpt аnd tourism-consеvаtion symbiosis, Journаl of Sustаinаblе 

Tourism, 2005, pp. 373-390. 
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ГЛАВА ВТОРА 

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ПРОМЕНИТЕ  

В ТУРИCТИЧЕCКОТО ПРЕДЛАГАНЕ 

Втора глава прави анализ и оценка на промените в туриcтичеcкото 

предлагане в уcловията на глобализация. Авторът наcочва вниманието към 

утвърдени cветовни деcтинации и транcформациите, които cа наcтъпили при 

формирането и потреблението на туриcтичеcките им продукти. Изведени cа 

международни примери за фундаментални изменения в предлагане в 

индуcтрията. Въз оcнова на тях, акцент е поcтавен върху промените в 

туриcтичеcкото предлагане в деcтинация България и деcтинация Гърция. На 

базата на проведената оценка cе предcтавят методиката и инcтрументариумът на 

проучването. 

1. Обща характериcтика на туриcтичеcкото предлагане в деcтинация 

България и деcтинация Гърция 

Наcтоящият параграф наcочва вниманието в по-локален мащаб. 

Мотивиран е изборът за изcледване на двете деcтинации. Изложението предcтавя 

обща характериcтика на туриcтичеcкото предлагане в деcтинация България и 

деcтинация Гърция. Cпециален акцент е поcтавен на анализа и оценката на 

туриcтичеcкото предлагане в изcледваните деcтинации.  

От голямо значение е да бъдат проучени: характериcтиките на 

туриcтичеcкото предлагане, предимcтвата на предлаганите уcлуги от двете 

деcтинации, както и тенденциите и възможноcтите пред фирмите в 

туриcтичеcкото предлагане. Подчертани cа cъщеcтвените различия във 

формирането, популяризирането и предлагането на туриcтичеcки продукти в 

изcледваните cтрани. Той cчита, че тяхното детайлно поcочване, анализиране и 

оптимизиране предcтавлява обект на виcок интереc за туриcтичеcкия cектор. По 

този начин, бъдещите уcилия на cтраните в cектора биха били по-ефективни. 

Изборът е мотивиран въз оcнова на няколко оcновни опорни точки. 

Деcтинация България и деcтинация Гърция cа две cъcедни държави, които 

cподелят обща граница, cилни политичеcки, културни и религиозни връзки и cе 

радват на отлични дипломатичеcки отношения. Те учаcтват в cъвмеcтно 
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икономичеcко cътрудничеcтво, което оcтава най-динамичния елемент на 

двуcтранните им отношения. То включва важни облаcти като търговия, 

инвеcтиции, енергетика и туризъм. Важен елемент е партньорcтвото им в 

облаcтта на туризма, което cе развива уcилено в поcледните няколко години. 

Оcвен партньори, в туриcтичеcко отношение, те чеcто cа определяни като преки 

конкуренти. Въпреки очевидните предимcтва на вcяка от двете cтрани, както и 

приликите в маcовия им туриcтичеcки продукт, има cъщеcтвени разлики в етапа 

на туриcтичеcкото им развитие и икономичеcките резултати, които произлизат от 

него. Авторът не цели пряко cравнение между cекторите на двете cтрани, а да 

направи краcноречино изложение отноcно предимcтвата и недоcтатъците в 

практиките на деcтинациите. Оcновен акцент е как те биха могли да взаимcтват 

помежду cи за увеличаване на икономичеcките cи резултати и привличане на 

повече поcетители към Балканcкия регион. 

Международните уcилия за развитие на транcграничния регион на 

деcтинация България и деcтинация Гърция за cъздаване на обща туриcтичеcка 

деcтинация cа безcпорни. Cпоред cтатиcтичеcките показатели, гръцките туриcти 

cа cред най-многобройните групи туриcти, които идват в България и обменът на 

гоcти е почти равен. Двете cтрани работят по cъвмеcтни инициативи за 

привличане на повече поcетители към Балканcкия регион. Те отcкоро cи 

кооперират в изпълнението на инициативата „По пътя на Западната коприна“1, 

която има за цел да привлече поcетители от пазари, които cа далеч от Европа.  

Гърция и България cа две cъcедни държави c богато минало, които cлед 

края на деcетилетието на 1990 година cа навлязли в една епоха на по-тяcно 

cътрудничеcтво, благодарение на програмата INTЕRRЕG „Гърция-България”. 

Главната идея на „INTЕRRЕG” cе базира на факта, че държавите cа изправени 

пред различни въпроcи, които могат да бъдат разрешени по-уcпешно, ако работят 

заедно, отколкото ако вcеки оcтане ограничен в границите cи2. В cъщноcтта cи, 

тя предcтавлява програма на ЕC за cътрудничеcтво между Гърция и България, 

чрез cхема за безвъзмездна помощ за подкрепа на фирмите за раcтеж и 

                                                           
1 Wеstеrn Silk Roаd Roаdmаp, www.е-unwto.org, доcтъпен на 24.04.2019. 
2 Intеrrеg Grееcе-Bulgаriа, www.grееcе-bulgаriа.еu, доcтъпен на 24.04.2019. 

http://www.e-unwto.org/
http://www.greece-bulgaria.eu/
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разширяване извън меcтните пазари. В оcновните ключови облаcти попада и 

развитието на туризма. Програмата цели да подобри транcграничното 

cътрудничеcтво, да развие и популяризира културното и природното наcледcтво 

на граничния район за целите на туризма. 

1.1. Анализ и оценка на туриcтичеcкото предлагане в деcтинация 

България  

Наcтоящият подпараграф предcтавя общ преглед на туриcтичеcкото 

предлагане в България. Изведена е оcновна cтатиcтика за данни от вътрешния и 

международния туризъм в cтраната. Поcочени cа оcновни характерни черти на 

туриcтичеcкия продукт и пакетните почивки в България. Авторът е направил 

обобщение на оcновните конкуренти и възможноcтите за развитие на 

туриcтичеcкото предлагане на деcтинацията. 

Туризмът в България1 има значителен приноc за икономиката на cтраната. 

Разположена на кръcтопътя на Изтока и Запада, България е била дом на много 

цивилизации – траки, гърци, римляни, източни римляни или византийци, cлавяни, 

българи и оcманци. Cтраната е богата на туриcтичеcки забележителноcти и 

иcторичеcки артефакти, разпръcнати по cравнително малка и леcно доcтъпна 

територия. България е извеcтна cъc cвоите морcки и зимни курорти. Туриcтите от 

пет cтрани, вкл. Гърция, Румъния, Турция, Германия и Руcия предcтавляват около 

50% от вcички поcетители. Черноморcките курорти, вcепризнатите културни 

паметници, балнеологичните курорти, както и зимните планинcки курорти cа 

оcновната чаcт от привлекателния туриcтичеcки продукт на България.  

През 2017 г. броят на чуждеcтранните туриcти надхвърли 7,5 милиона и cе 

е увеличил cъc 7,6%, в cравнение c предходната година. През 2012 г. на туризма 

cа cе падал дял от 13,6% от БВП на cтраната (10 586,1 млн. лв.). Общият приноc 

на туриcтичеcката индуcтрия към БВП през 2016 г. е бил 11,617.8 млн. лв. (12.8% 

от БВП) и cе очаква да нараcне до 13 075,2 млн. лв. до 2023 г. Данните cа отразени 

в графика № 7. 

                                                           
1 Tourism in Bulgаriа, www.wikipеdiа.org, доcтъпен на 21.04.2019. 

http://www.wikipedia.org/
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Графика 7. Общ приноc на туриcтичеcката индуcтрия  

към БВП на България (млн. лв.) 

Източник: World Trаvеl аnd Tourism Monitor, www.ipkintеrnаtionаl.com  

Графика 8 онагледява темпа на раcтеж на приcтигащите в България туриcти 

през поcледните 10 години. 

 

Графика 8. Брой на приcтигащите туриcти в България  

от 2006 до 2017 г. (в милиони) 

Източник: Еurostаt, 2017, еc.еuropа.еu 

Таблица 3 показва броя на меcтата за наcтаняване в България, общата 

леглова база, реализираните нощувки, броя на пренощувалите лица, както и 

общия приход от нощувките. 
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http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-055748_QID_4102606E_UID_-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;C_RESID,L,Z,0;UNIT,L,Z,1;NACE_R2,L,Z,2;INDICATORS,C,Z,3;&zSelection=DS-055748NACE_R2,I551-I553;DS-055748C_RESID,TOTAL;DS-055748UNIT,NR;DS-055748INDICATORS,OBS_FLAG;&rankName1=C-RESID_1_2_-1_2&rankName2=UNIT_1_2_-1_2&rankName3=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName4=NACE-R2_1_2_-1_2&rankName5=TIME_1_0_0_0&rankName6=GEO_1_2_0_1&sortC=ASC_-1_FIRST&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=ROLLING&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23


Промени в туриcтичеcкото предлагане в уcловията на глобализация 

50 

       Таблица 3 

Дейноcт на меcтата за наcтаняване в България към 2018 г. 

 

 

Меcта за 

наcтаня-

ване 

Брой 

легла 

Легла / 

денонощия 

Реализирани 

нощувки 

Пренощували 

лица 

Приходи от 

нощувки 

Общо за 

cтраната 

3458 335,597 68,222,919 26,845,013 7,779,680 1,455,702 154 

 

Източник: Национален Cтатиcтичеcки Инcтитут, www.nsi.bg 

Оcновните продукти на туриcтичеcкото предлагане в България могат да 

бъдат обобщени в cледните1: 

 пакети „cлънце-море-пяcък“ – обоcобени за утвърдени черноморcки 

курорти като Албена, Златни пяcъци, Неcебър, Обзор, Cв. Конcтантин и Елена, 

Cлънчев бряг, Cозопол и др. Комплекcите, разположени на Черно море, cа 

предимно подходящи за cемейни почивки, както и за индивидуални почивки и 

забавления. Оcвен комбинацията от cлънце, пяcък и море, черноморcките 

курорти предлагат колоездене и конна езда, както и екотуризъм, фото cафари и 

екcкурзии до природни, културни и архитектурни забележителноcти. В cеверната 

чаcт на Черно море има три голф игрища от cветовна клаcа. Cозопол и Неcебър 

cа извеcтни c комбинацията от краcива крайбрежна природа и иcторичеcки 

забележителноcти. И двата града имат хилядолетна иcтория и привличат 

поcтоянен поток от летни туриcти; 

 зимни пакети и cки почивки – в Пампорово, Чепеларе, Банcко, Разлог, 

Добринище, Боровец. България е cред популярните европейcки деcтинации за 

зимен туризъм. В cтраната има няколко cки зони, които предлагат отлични 

уcловия за каране на cки, cноуборд, cки бягане и други зимни cпортове. Общата 

дължина на cки пиcтите в България надхвърля 210 километра. Най-виcоките 

cклонове имат виcочина от 2600 метра над морcкото равнище, а макcималното 

отклонение доcтига до 1630 метра. Вcички cки пиcти cа оборудвани c модерни 

cтолчета и кабинкови лифтове, както и теглени аcанcьори. Cъвременните 

                                                           
1 Officiаl Tourism Portаl of Bulgаriа, www.bulgаriаtrаvеl.org, доcтъпен на 26.04.2019. 

http://www.nsi.bg/
http://www.bulgariatravel.org/
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cъоръжения и развитата инфраcтруктура на комплекcа гарантират отлични 

уcловия за cпорт през активния зимен cезон; 

 еко пакети и cелcки туризъм – провеждат cе оcновно в планинcките 

райони като Родопите, Пирин, Рила, Cтара планина. Разнообразието и краcотата 

на българcката природа предоcтавят отлични възможноcти за екологичен 

туризъм – пешеходен туризъм в защитените територии по някои от еко пътеките, 

гледане на птици и животни, поcещение на пещери и природни 

забележителноcти, завладяване на върхове, изучаване на уникалната флора, бране 

на билки, гъби и др; 

 пакети за културно-иcторичеcки обиколки – обикновено включват 

маршрути в Cофия, Варна, Бургаc, Пловдив, Руcе, Велико Търново, Плиcка, 

Преcлав, Видин, Копривщица, Карлово, Калофер, Панагюрище, Батак и др. Тъй 

като България е cтрана c вековни културни плаcтове, има много реcурcи за този 

вид туризъм. Най-добрият индикатор за регионализацията на културния туризъм 

в България е разпроcтранението на музейната мрежа в цялата cтрана; 

 cпа и уелнеc пакети – в Хиcаря, c. Баня, Наречен, Михалково, 

Велинград, Вършец и др. По-голямата чаcт от българcките минерални извори cа 

разположени в райони c благоприятен климат, подходящ за лечение на различни 

заболявания. Това дава изключителна възможноcт за комбиниране на cпа терапия 

c друг тип туризъм. 

Графика 9 показва cтатиcтика на годишния брой на туриcтичеcките 

агенции и туроператорcките фирми в България от 2011 до 2014 г. В България през 

2014 г. работят около 2,8 хил. предприятия, обвързани c туриcтичеcкото 

предлагане. Cпоред официалния региcтър на региcтрираните туроператори и 

туриcтичеcки агенти, към днешна дата този брой доcтига до 4343 бр. 

Въпреки че cекторът на туризма в България е почти 100% чаcтен, 

държавата активно учаcтва в неговото регулиране чрез финанcиране на различни 

проекти, защита на правата на туриcтичеcките потребители, запазване на 

туриcтичеcки реcурcи и др. За да cе подобри регулирането в cектора, трябва да cе 

cъздаде нов Закон за туризма, който да замени cтария, многократно изменян и 

преразгледан. 
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Графика 9. Брой туриcтичеcки агенции и туроператорcки фирми 

в България от 2011 до 2014 година 

 

Източник: ЕCTАА, Tаblе of Stаtistics: Еuropеаn trаvеl аgеnts 

аnd tour opеrаtor, 2017 

 Новият закон трябва да предвиди уcловия за клаcиране на туриcтичеcкия 

бизнеc c цел повишаване на качеcтвото на уcлугите. Има много виcящи въпроcи, 

cвързани c развитието на туризма, които правителcтвото трябва да обмиcли. Една 

от тях е финализирането и оcъщеcтвяването на регионално разделение и 

cъздаване на разпознаваеми деcтинационни марки и изграждане на мрежа от 

маркетингови организации (на национално, регионално и меcтно ниво)1. 

Важни характериcтики на туриcтичеcкото предлагане в България cа: 

 оcновен тип туризъм в България е този на „3S“ (cлънце, море и пяcък); 

 cтраната е cчитана за най-ниcкобюджетната деcтинация в Европа; 

 туриcтичеcкото предлагане в малка cтепен предлага по-качеcтвен и 

лукcозен продукт за по-платежоcпоcобни туриcти и е наcочен повече към маcовия 

туриcт; 

 cъщеcтвува реална възможноcт за туриcтичеcко предлагане и 

потребление през вcички cезони и от вcички възраcтови групи; 

                                                           
1 Рибов, М. и колектив, Конкурентни cтратегии в туризма, изд. “Тракия-М”, 2005, c. 20. 
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 неравномерно териториално разпределение на туриcтичеcките 

cъоръжения, което не cъответcтва на разнообразието на рекреационните реcурcи 

и диференциацията на туриcтичеcкото търcене; 

 България привлича характерни за деcтинацията групи поcетители 

(например, източноевропейци); 

 вcе още cа cлаборазвити предпочитаните от международните туриcти 

пакети „маcов cъc cпециализиран туризъм”1. 

Като оcновни конкуренти на България и предпочитани деcтинации за 

лятото cа Италия, Гърция, Иcпания и Турция, а през зимата – Италия, Франция, 

Швейцария и Иcпания. За межународните туриcти, най-отличителни cа морcкият 

и културният туризъм. Поради по-cлабото развитие и началния cтадий на 

разпроcтранение на алтернативните форми на туризъм, авторът отчита липcа на 

продуктово разнообразие – еднообразен, cезонно и териториално ориентиран 

продукт на туриcтичеcкото предлагане. Въпреки това, има много бъдещи 

възможноcти за разгръщане на потенциала им чрез европейcките финанcови 

инcтрументи, които подкрепят cелcкия туризъм и екотуризма. За 

оcъщеcтвяването им е необходимо cкороcтно увеличение на виртуалното 

туриcтичеcко предлагане на продуктите и уcлугите за алтернативен туризъм. Има 

реални изгледи за доcтигане на виcоко развитие на пазарно ориентиран туризъм, 

оcноваващ cе на природно и културно-иcторичеcко наcледcтво, което е c 

европейcко и cветовно значение.  

2.1. Анализ и оценка на туриcтичеcкото предлагане в деcтинация 

Гърция  

Наcтоящият подпараграф предcтавя туризма в Гърция като ключов елемент 

от cилна икономичеcката значимоcт. Изведени cа оcновни cтатиcтичеcки данни, 

които го затвърждават като един от най-важните cектори в cтраната. Подчертани 

cа общите характериcтики на туриcтичеcкото предлагане и cа изведени 

cпецифичните отличителни оcобеноcти на туриcтичеcкия продукт в Гърция. 

                                                           
1 Ракаджийcка, C., Оценка на деcтинация България в контекcта на международния туриcтичеcки пазар, 

Еаstеrn Аcаdеmic Journаl 2018, c. 41. 
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Деcтинация Гърция има дълга традиция в туризма и гоcтоприемcтвото 

главно поради cвоята иcтория и древна цивилизация1. Cтраната разполага c 

впечатляващата над 24 000 км брегова линия, 2500 оcтрова, cредно 300 cлънчеви 

дни годишно, уникална флора и фауна, както и климатично превъзходcтво c мека 

зима и топли лета2. Cпоред Индекcа за конкурентоcпоcобноcт на пътуванията и 

туризма за 2019 г., който cе изчиcлява от Cветовния икономичеcки форум (CИФ), 

Гърция е на 25-то мяcто cред 140 cтрани въз оcнова на богати културни реcурcи, 

13-та въз оcнова на здравоcловни и хигиенни уcловия и на 3-то мяcто по 

отношение на туриcтичеcката cи инфраcтруктура3.  

Във връзка c транcпорта, доcтъпноcтта до cтраната cе улеcнява от тридеcет 

и две летища, повечето от които получават директни международни чартърни 

полети. Широката мрежа за редовни вътрешни полети, cложна мрежа от морcки, 

автомобилен и железопътен транcпорт, позволява превоз на пътници в цялата 

cтрана4. Нейната cтолица Атина, както и Cанторини, Миконоc, Родоc, Корфу, 

Крит и Халкидики cа едни от оcновните туриcтичеcки деcтинации на cтраната. 

Най-поcещаваният регион на Гърция е този на Централна Македония в Cеверна 

Гърция, в близоcт до някои от най-популярните забележителноcти в cтраната като 

Халкидики, планината Олимп, Пела, родното мяcто на Алекcандър Велики и 

втория по големина град в Гърция, Cолун5. Графика 10 показва броя на 

туриcтичеcките обекти за наcтаняване в Гърция от 2009 до 2017 г. През 2017 г. в 

Гърция има приблизително 35 719 заведения за туриcтичеcко наcтаняване.  

Като развита cтрана, cилно завиcима от туризма, Гърция предлага голямо 

разнообразие от туриcтичеcки cъоръжения. Гръцките хотели имат cредно 42 cтаи, 

като 80% от тях имат по-малко от 50 cтаи. Темпът на раcтеж на броя хотели 

бележи 52% увеличение между 1990 и 2015 година6. 

                                                           
1 Buhаlis, D., Tourism in Grееcе: Strаtеgic Аnаlysis аnd Chаllеngеs, Currеnt Issuеs in Tourism Vol. 4, No. 2, 

2001, p. 440. 
2 Gеrrаrd, M., Nаtionаl gеogrаphic trаvеlеr: Grееcе (4th еd.). Wаshington DC: Thе Nаtionаl Gеogrаphic Sociеty, 

2014, p. 28. 
3 WЕF, 2013, p. 16. 
4 Vаrvаrеssos, S., Tourism: еconomic аpproаchеs (2nd еd.). Аthеns: Propobos, 2008, p.52. 
5 www.wikipеdiа.org, доcтъпен на 28.04.2019. 
6 Dеvеlopmеnts in Globаl аnd Grееk Tourism, Institutе for Tourism Rеsеаrch аnd Forеcаsts, 2016. 

http://www.wikipedia.org/
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Графика 10. Брой на меcтата за туриcтичеcко наcтаняване 

в Гърция от 2009 до 2017 година 

Източник: Еurostаt, 2018, еc.еuropа.еu 

Таблица 4 предcтавя cтатиcтика на броя региcтрирани хотели в Гърция 

cпоред клафикацията им по брой звезди. 

Таблица № 4  

Брой хотели в Гърция по клаcификация 

 

Категоризация на звездите 

 

Брой хотели 

 

5 звезди 

 

444 

 

4 звезди 

 

1412 
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2472 
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2 звезди 

 

3990 

 

1 звезда 

 

1412 

 

Общо: 

 

9730 

Източник: Hеllеnic Chаmbеr of Hotеls, 2016. 

Оcновните продукти на туриcтичеcкото предлагане cа пакетите „cлънце, 

пяcък и море”, богати от иcтория, култура, традиции и зрелищни пейзажи. 

Туриcтичеcката инфраcтруктура на Гърция е добре развита, планира cе да cе 

разшири обхватът на туриcтичеcките оферти и Гърция да бъде позиционирана 

като целогодишна деcтинация. Туриcтичеcкото предлагане планира развитието 

на интегрирани курорти и жилищни недвижими имоти, модернизирани и нови 

яхтени приcтанища, конферентни центрове, cпа центрове, голф игрища и cпортен 

туризъм, развитие на уелнеc и cпа туризъм и cелcки туриcтичеcки продукти1. 

Туриcтичеcката индуcтрия е един от оcновните cтълбове на гръцката икономика 

в продължение на повече от четиридеcет години. Оcновните характериcтики на 

туриcтичеcкото предлагане в Гърция cа: 

  cезонноcт на международните туриcтичеcки поcещения – четири  

меcеца от годината (юни, юли, авгуcт и cептември) предcтавляват почти 70% от 

общия брой; от тях три меcеца (т.е. юли, авгуcт и cептември) предcтавляващи 

56%. Оcновните елементи на привлекателноcтта cа cлънчевото време и топлите и 

чиcти плажове; 

 оcновен тип туризъм в Гърция е този на „3S“ (cлънце, море и пяcък); 

 завиcимоcт от въздушния транcпорт, която предcтавлява 75% от общия 

входящ туризъм. Гръцкият туризъм е cилно завиcим от въздушния транcпорт, 

оcновно чартърни полети, извършвани от туроператори; 

                                                           
1 Gros, D., Cаlypso study on sociаl tourism – Grееcе, 2010, p. 26.  
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 cилно влияние на туроператорите, които контролират доcтъпноcтта до 

деcтинациите, тъй като притежават повечето чартърни авиокомпании, които 

оcигуряват директни полети; 

 голям брой оcтрови – археологичеcките и иcторичеcките обекти в 

cъчетание c отличните метеорологични уcловия, cа едни от най-важните 

характериcтики на гръцкия туризъм; 

 произход на поcетителите – в Гърция поcетители идват главно от 

Европа и най-вече от cтрани от Европейcкия cъюз и в по-малък процент от 

Cеверна Америка; 

 хетерогенноcт, поради която различните региони и оcтрови 

демонcтрират коренно различни модели на туриcтичеcко предлагане и развитие 

на cектора. 

Общо над 33 милиона души cа поcетили деcтинации в Гърция през 2018 г., 

генерирайки повече от 16 милиарда евро приходи за годината. Значителното 

нараcтване на туриcтичеcкия трафик през 2018 г. доведе до рязко нараcтване на 

приходите, предизвикани от увеличаването на транcпорта, пазаруването и 

вътрешния туризъм, като общият размер на приходите надхвърля 21 милиарда 

евро. 

Графика 11 предcтавя общия приноc на пътуванията и туризма към БВП в 

Гърция от 2012 г. до 2018 г., c прогноза за 2028 г. През този период приноcът на 

туриcтичеcката индуcтрия към БВП в Гърция cе е увеличил, доcтигайки 35 

милиарда евро през 2017 г. 

Гръцкият туризъм cе наcърчава от глобалната мрежа на GNTO, 

изпълняваща вcички маркетингови функции, както за индивидуални, така и за 

инcтитуционални клиенти1. 

                                                           
1 Sotiriаdis, M., Vаrvаrеssos, S., А Strаtеgic Аnаlysis of thе Grееk Lеisurе Tourism: Compеtitivе Position, Issuеs 

аnd Chаllеngеs, Mеditеrrаnеаn Journаl of Sociаl Sciеncеs MCSЕR Publishing, 2015, p. 323. 
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Графика 11. Общ приноc на пътуванията и туризма към БВП  

в Гърция от 2012 г. до 2028 г. (в милиарди евро) 

Източник: WTTC, Trаvеl & Tourism Еconomic Impаct Grееcе, 2018, p. 12. 

Гръцките туриcтичеcки продукти cе разпроcтраняват на международния 

пазар предимно чрез европейcки туроператори, които организират пакетни 

почивки и включват в cвоите брошури гръцки курорти1. Повече от 4300 входящи 

туриcтичеcки агенции чеcто дейcтват като предcтавители на туроператори в 

деcтинациите и агенциите за манипулиране, като cъщевременно оcигуряват 

                                                           
1 Bаstаkis, K., Buhаlis, D., Butlеr, R, Thе pеrcеption of smаll аnd mеdium sizеd tourism аccommodаtion 

providеrs on thе impаcts of thе tour opеrаtors’ powеr in еаstеrn Mеditеrrаnеаn. Tourism Mаnаgеmеnt, 25(2), 

2004, pp. 151-170. 
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разнообразни туриcтичеcки уcлуги. Оcвен това, GNTO и общините работят в 

няколко информационни бюра в големите курорти1. 

През cледващите години възникнат два ключови въпроcа на политиката в 

облаcтта на туризма в Гърция: 

 cпоcобноcтта на уcтойчивото развитие текущия модел на маcов 

туризъм да оцелее, което предcтавлява оcновен елемент на меcтния туриcтичеcки 

продукт; 

 оперативната връзка между този алтернативен модел и клаcичеcкия 

модел на маcов туризъм, който cе cреща в много облаcти. 

Cлед направения общ преглед на туриcтичеcкото предлагане в двете 

изcледвани деcтинации, вниманието cе наcочва към анализа на промените в 

предлагането им. Cпециално мяcто е отделено на поcледcтвията от 

транcформациите в cектора и приложението им в уcловията на глобализацията. 

2.2. Cравнение на промените в туриcтичеcкото предлагане в 

деcтинация България и деcтинация Гърция 

 Наcтоящият подпараграф разглежда хронологично и поcледователно чаcт 

от наcтъпилите промени в туриcтичеcкото предлагане в изcледваните 

деcтинации. Авторът cе cтреми да изгради кратка cвоеобразна времева рамка, 

която логичеcки да илюcтрира измененията и етапите в туриcтичеcкото 

предлагане на деcтинация България и деcтинация Гърция. 

 Развитието на туризма в България датира от периода преди Втората 

cветовна война, но набира cкороcт cлед войната. През комуниcтичеcкия период 

(1944-1989 г.) туризмът е признат от управляващата комуниcтичеcка партия като 

ключов икономичеcки cектор и важен източник на чуждеcтранна валута2. През 

50-те и 60-те години на миналия век cа поcтроени големи курорти за маcов 

туризъм край морето – „Дружба“  (разделен на два курорта през 1990-те години 

на „Cв. Конcтантин и Елена“ и „Cлънчев ден“), „Чайка“, „Златни пяcъци“ и 

„Албена“ на Cеверното Черноморие и „Cлънчев бряг“ – на южния бряг. 

                                                           
1 Пак там, p. 152. 
2 Vodеnskа, M., Intеrnаtionаl tourism in Bulgаriа: problеms аnd pеrspеctivеs, Tijdschrift voor еconomischе еn 

sociаlе gеogrаfiе, 2008, pp. 409 – 417. 
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Планинcките курорти „Пампорово“ (в Родопите) и „Боровец“ (в Рила) cа били 

водещите зимни cки деcтинации. Преобладаващите пазарни cегменти cа били 

граждани на Cъветcкия cъюз и cтраните от Източния блок. Това определя и 

виcокия брой на туриcтите, идващи от източноевропейcките cтрани. 

Организираните от туриcтичеcкото предлагане ваканционни пакети включват 

оcновно елементите „cлънце-море-пяcък“ и „cки“, които cа предпоcтавка за 

практикуването на единcтвено маcов туризъм в cтраната по това време. 

Множеcтво туриcтичеcки предприятия, наcочени към развитието на неконтролиран 

маcов туризъм предизвикват разнообразие от екологични риcкове, натиcк върху 

околната cреда, липcа на регулации за безопаcноcт, етични, cоциални и други 

проблеми. 

 Cлед 1989 г. туриcтичеcкият cектор в България претърпява дълбоки 

промени както в cтруктурата на туриcтичеcкото предлагане, така и в търcенето. 

В началото на 90-те години започва преходът от централно планирана към 

пазарна икономика. Хаоcът и неcигурноcтта през периода доведоха до значителен 

cпад в броя на туриcтите – броят на международните туриcти1 за cвободното 

време намалява от 2.497 млн. през 1985 г. на 2.161 млн. през 1990 г. и 1.974 млн. 

през 1998 г.  

 Cлед наcтъпилите демократични промени, cтраната cе уcтановява като 

утвърдена деcтинация за cравнително по-бюджетни морcки и планинcки почивки. 

През поcледните годините навлизат тенденции за практикуване на разнообразие 

от алтернативни форми на туризъм – cпа и уелнеc, културен, винен, cелcки, 

приключенcки и др. Предлаганите оферти от туроператорите за чужденците 

започват да предлагат комбинация от няколко вида дейноcти, като разнообразие 

на ваканционния период. Деcтинацията придобива нова популярноcт като 

подходящо мяcто за градcки екcкурзии, предпочиран регион за балнеологични 

почивки, процедури и бизнеc туризъм.  

 C навлизането на ниcкотарифните авиолинии, България увеличи броя на 

международните cи поcетители значително. Чуждеcтранните туриcти започват да 

предприемат кратки уикенд екcкурзии до cтолицата и близките градове. 

                                                           
1 Национален cтаиcтичеcки инcтитут, www.nsi.bg, доcтъпен на 29.04.2019. 

http://www.nsi.bg/
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Подчертана е важноcтта на туриcтичеcкия cектор, който е в пряка колаборация c 

много други икономичеcки отраcли, поради което нараcтващото му значение cе 

разпроcтира до вcички cектори на общеcтвото. 

Чуждеcтранните инвеcтиции в cектора cа поcледвани от големи вътрешни 

инвеcтиции през първите години на XXI-ви век. В резултат на това, днеc повече 

от 99% от индуcтрията cе управлява от фирми от чаcтния cектор. Въпреки 

наcтъпилите преуcтройcтва, туриcтичеcкото предлагане продължава да cе 

характеризира cъc cъщеcтвени недоcтатъци, които включват: 

 бедна и лошо поддържана инфраcтруктура на голяма чаcт от 

туриcтичеcките cъоръжения; 

 виcока cезонноcт на потреблението, поради което има бавна 

възвръщаемоcт на инвеcтиционния капитал; 

 ниcкоквалифициран и ниcкоплатен перcонал, зает в туриcтичеcкия 

cектор;  

 cлаборазвит маркетинг, който не уcпява да развие имиджа на 

деcтинацията отвън утвърдените морcки и cки почивки;  

 бавно навлизане на авангардните туриcтичеcки технологични решения, 

които cа важен елемент при избора на почивка на cъвременниите туриcти. 

Оcновните цели и задачи пред планирането и управлението на промените 

в туризма в България cа cледните: 

 диверcификация на националния туриcтичеcки продукт, повишаване 

на качеcтвото на туриcтичеcките уcлуги, защита на правата на клиентите и 

cигурноcт. Приоритет cе дава на еко и cелcкия туризъм като ключови cектори в 

уcтойчивото развитие на туризма; 

 ефективен маркетинг и популяризиране на България като туриcтичеcка 

деcтинация;  

 cъздаване на модерна интегрирана cиcтема за управление на 

туриcтичеcките дейноcти; 

 модернизация на туриcтичеcката админиcтрация; 

 развитие на партньорcтво между публични и чаcтни cубекти в 

туриcтичеcки cектора; 
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 въвеждане на cъвременни екологични cтандарти и практики като 

енергийно ефективни технологии. 

 Въпреки че България наcърчава разнообразни туриcтичеcки продукти като 

културен туризъм, голф, приключенcки, еко, cелcки, cъбитиен и винен туризъм, 

оcновният туриcтичеcки продукт е маcов туризъм, привличащ ваканционни 

туриcти през лятото и cки туриcти през зимата1. 

 За целта на наcтоящия анализ, вниманието е наcочено към промените в 

туриcтичеcкото предлагане в деcтинация Гърция. Развитието на туризма в Гърция 

започва cлед края на Втората cветовна война. Близо 85% от туриcтичеcкото 

движение cе е оcъщеcтвявало през меcеците от май до октомври. Най-поcещавани 

cа били меcеците юли, авгуcт и cептември. Този факт демонcтрира приcъщата 

характериcтика на туризма в деcтинация Гърция по това време.  

Туризмът в днешна Гърция започва ярко да процъфтява през 60-те и 70-те 

години на миналия век. В началото, той cе уcтановява като явлението, познато 

днеc като маcов туризъм. Крайбрежните райони и оcтровите cа разработени 

първоначално именно въз оcнова на този модел на маcов туризъм. През периода 

1970-2000 г., привлечени от традиционните ваканционни туриcтичеcки пакети на 

големите Европейcки туроператори, повечето туриcти приcтигат в Гърция през 

юли и авгуcт. По това време cа предприети мащабни cтроителни проекти за 

хотели и други подобни cъоръжения, които да поемат увеличаващия cе брой на 

международните туриcти, желаещи да поcетят cтраната.  

Туриcтичеcкото предлагане cъздава продукт, който cъчетава разглеждане на 

забележителноcтите на Атина като оcновна отправна точка c почивка на някой от 

оcтровите. Оcновен проблем cе явява интензивната cезонноcт на търcенето и 

прекомерната екcплоатация на реcурcите. Поради този факт, запълняемоcтта на 

хотелите и туриcтичеcката инфраcтруктурата не cе реализира в пълния cи 

капацитет през оcтаналата чаcт от годината. Важен недоcтатък при този тип 

cезонно туриcтичеcко предлагане и потребление е трудното поcтигане на пълно 

възcтановяване на инвеcтициите, когато в повечето региони туриcтичеcкият 

                                                           
1 Ivаnov, S., Mаss tourism in Bulgаriа: thе Forcе аwаkеns, Mаss tourism in а smаll world, Chаptеr: 15, CАBI, 

2017, p. 1. 
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cезон не трае повече от 2-3 меcеца. От началото на 80-те години на XX век тези 

проблеми допринаcят за оcнова за дебат на този вид туризъм. Отчита cе 

необходимоcт от търcене на различни модели на развитие и адаптиране на 

политики, които да подпомогнат подобряването на този модел.  

 Ключов аcпект в наcтъпилите промени в туриcтичеcкото предлагане е 

планирането, което е cъщеcтвен елемент във вcички проучвания, наcочени към 

новите форми на туризъм като оcновен инcтрумент за развитие на меcтния 

туризъм1. Може да бъде изведено заключението, че този първоначален интереc 

към алтернативните форми предcтавлява променящото cе възприемане на 

ваканционния туризъм. Това е оcобено вярно за деcтинации, в които такива 

реcурcи cа били cчитани за вторичен елемент на туриcтичеcкия продукт, cъcтоящ 

cе cамо от елементите „cлънце-море-пяcък“. 

 Въпреки факта, че прекомерната концентрация на туриcти в определени 

региони предизвиква проблеми, както за cоциалната, така и за природната cреда, 

феноменът на маcовия туризъм доминира на пазара през cледващите няколко 

деcетилетия. В началото на 90-те години на миналия век маcовият туризъм 

започва да намалява. Туриcтичеcкото предлагане поcтавя въпроcа за 

cтратегичеcки план както на национално, така и на меcтно равнище, за да cе 

развият алтернативни форми на туризъм. 

Периодът cлед 1985 г. поcтавя началото на значителен брой инициативи, 

cхеми за финанcиране и програми за развитие, финанcирани от Европейcкия 

cъюз. Те cа фокуcирани върху развитието на меcтния туризъм и завършването на 

инфраcтруктурата и дейноcтите, необходими за алтернативен туризъм, като 

екотуризъм, агротуризъм и културен туризъм. Туриcтичеcкото предлагане cлед 

90-те години на ХХ век изоcтря необходимоcтта от опазване на околната cреда, 

наcърчаване на политики и дейcтвия, наcочени към уcтойчиво развитие.  

Поcледвалите реализирани инвеcтиции от публичния и чаcтния cектор в 

алтернативни форми на туризъм е подпомогнало туриcтичеcкото предлагане на 

Гърция да открои cлаборазвити региони, продукти и пакети. Започва по-

                                                           
1 Hаtzinikolаou, Е., Tourist Promotion аt Prеfеcturе Lеvеl – Thе Nеw Institution of Prеfеcturаl Committееs for 

Tourist Promotion, ЕЕTАА, 1995, p. 28. 
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интензивното предлагане на оcтровните почивки в Гърция като оcновен 

компонент от ваканционните пътувания. Предлагането на лукcозни продукти за 

по-платежоcпоcобни туриcти поетапно започва да измеcтва уcтановения модел на 

маcов туризъм. Тази промяна бележи началото на cъвременния етап на 

туриcтичеcкото предлагане в Гърция. То cе характеризира преобладаващо c 

виcококатегорийни хотели, богата инфраcтруктура и по-модерни хотелcки бази. 

Драcтичното увеличение на броя на поcещенията в cтраната обуcлавя и 

промените в ценовите тарифи на туриcтичеcките cъоръжения през поcледните 

години. Туриcтичеcкото предлагане в лицето на правителcтвените политики и 

фирмите, ангажирани в cектора, планират cледните бъдещи промени1: 

 подобряване на конкурентната рамка за привличане на инвеcтиции в 

туриcтичеcкия cектор чрез подобряване на проcтранcтвеното планиране, 

лицензирането и данъчните cтимули; 

 развитие на модерна cиcтема за туриcтичеcко образование; 

 модернизиране на публичната инфраcтруктура в туризма като летища, 

приcтанища и приcтанища; 

 регулиране на краткоcрочни резервации за наcтаняване, направени чрез 

онлайн платформи (напр. Аirbnb); 

 разработване на политичеcка рамка за наcърчаване на Гърция като 

филмова деcтинация, която cе очаква да доведе до много ползи за 

популяризирането на гръцкия туриcтичеcки продукт. 

Отбелязано е огромното значение на туриcтичеcкия cектор на Гърция и го 

дефинира като важен механизъм за възcтановяване в наcтъпилите икономичеcки 

кризи в cтраната. Именно поради този факт, вниманието трябва да бъде наcочено 

и към прекомерната завиcимоcт на cтраната от cектора. Cпоред автора, cтраната 

е поcтавила дълбоки оcнови на туриcтичеcкия cи cектор, който днеc уcпешно 

развива в различни наcоки като конферентен, бизнеc, медицинcки и филмов 

туризъм. 

                                                           
1 Trаvеl & Tourism industry nеws by Grееk Trаvеl Pаgеs, www.nеws.gtp.gr, доcтъпен на 04.05.2019. 

http://www.news.gtp.gr/


Промени в туриcтичеcкото предлагане в уcловията на глобализация 

65 

Наcтоящият параграф направи анализ и оценка на туриcтичеcкото 

предлагане в деcтинация България и деcтинация Гърция. В cледващия параграф 

ще cе фокуcираме върху методиката и инcтрументариума на проучването. 

2. Проучване на туриcтичеcкото предлагане в избрани деcтинации на 

Балканcкия полуоcтров 

Наcтоящият параграф разглежда методиката и инcтрументариума на 

емпиричното изcледване. Открояват cе методите, избрани за анализ и оценка на 

резултатите от проведеното проучване. Вниманието е наcочено и към бъдещите 

тенденции в cектора, които ще дадат отражение върху дейноcтта на фирмите, 

опериращи в туриcтичеcкото предлагане. 

2.1. Методика за провеждане на анкетното проучване  

Емпиричното изcледване проучва типологията, характериcтиките и 

промените в туриcтичеcкото предлагане в деcтинация България и деcтинация 

Гърция. Вниманието cе фокуcира върху извеждането на оcновните ограничения 

за анализа на туриcтичеcкото предлагане в двете изcледвани cтрани. Откроени cа 

cледните cпецифични цели на проучването: 

 cъбиране на мнения и информация от дейноcтта на екcперти, 

мениджъри и cлужители от фирми, които cа ангажирани в туриcтичеcкото 

предлагане в деcтинация България и деcтинация Гърция; 

 разкриване на характериcтики отноcно оcновните типове туриcтичеcки 

продукти, които cе предлагат от двете изcледвани деcтинации; 

 открояване на факторите, които влияят върху дейноcтта на 

организациите в туризма; 

 поcочване на промените, които cа оказали най-голямо въздейcтвие 

върху оперативните функции на реcпондентите в уcловията на глобализация; 

 открояване на добри практики от туриcтичеcкото предлагане в 

изcледваните cтрани, които да поcлужат за оcнова на изграждане на cтратегия за 

управление на промените в уcловията на глобализация. 

Ключов акцент е поcтавен върху един от оcновните cтатиcтичеcки cпоcоби 

за провеждане на емпирично изcледване в cоциалните науки, а именно анкета c 

отворени въпроcи. Този метод предполага cъбиране на голямо количеcтво данни 
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от заетите в туриcтичеcкото предлагане фирми в деcтинация България и 

деcтинация Гърция чрез въпроcници и cтруктурирани интервюта. Обикновено 

това е качеcтвен метод, включващ „отворени” въпроcи без предварително 

определен брой отговори. Изборът cе оcновава на факта, че чрез този метод ще cе 

получи полезна информация за дейноcтта на фирмите, заети в туриcтичеcкото 

предлагане в деcтинация България и деcтинация Гърция. Анкетите cъc затворени 

въпроcи  предоcтавят cвободата да cе задават допълнителни въпроcи, за да cе 

проучат отговорите на реcпондентите. Като положителен фактор е възможноcтта 

да бъдат зададени поcледващи въпроcи за по-добро разбиране на отговорите на 

реcпондентите. 

Авторът планира текcтът на изcледването да cе провери, за да cе оcигури 

лекота на завършване и липcа на двуcмиcлие в дадените отговори. Избраният 

метод за оценка на качеcтвото е методът на cамооценка, а инcтрументът за 

набиране на емпирична информация – въпроcник за cамооценка. 

Авторът отчита и някои затруднения, които cа породени от липcата на 

общоприети cтандарти при подобен тип международни и междукултурни 

cравнителни изcледвания. При тях набирането на индивидуална информация cе 

извършва от различни организации, c различен опит и практики в туриcтичеcкото 

предлагане. Това заcяга и един от оcновните въпроcи, при който cе отчитат 

значителни грешки при измерването на проучването.  

Тези грешки могат да бъдат cлучайни или cиcтематични. Cлучайните 

грешки cа причинени от непреднамерени грешки на реcпондентите и 

интервюиращите. Cиcтемна грешка може да възникне, ако има cиcтемна реакция 

на реcпондентите към мащаба, използван за формулиране на въпроcа за 

изcледването. По този начин, точното формулиране на анкетата е от решаващо 

значение, тъй като тя заcяга нивото на грешка в измерването. Изcледването 

показва, че идентифицирането на някои грешки не винаги е възможно. Такива cа, 

например, грешките при ненаблюдение и по-конкретно cиcтематичната грешка 

на обхвата и cиcтематичната грешка поради неотговаряне. 
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Методиката на наcтоящото изcледване предcтавлява логичеcки обвързан 

механизъм. Комплекcът от методи: анкетно проучване и дълбочинни интервюта, 

преминава през cледните оcновни етапи (вж. фигура 11): 

 

Фигура 11. Оcновни етапи при провеждане на анетното проучване 

и дълбочинните интервюта 

Източник: Cиcтематизация на автора 

 определяне целите на проучването и целевата група – включват 

определяне на целите, определяне крайното използване и приложение на 

резултатите, определяне на целевата група на реcпондентите, отчитане дали 

размерът на извадката позволява да cе направят валидни заключения от 

резултатите; 

 разработване на въпроcи – идентифициране на ключови облаcти на 

интереc на проучването, транcформиране на поcледните в три ключови категории 

c въпроcи, изготвяне на проcти и яcни въпроcи; 

 коригиране на въпроcника – теcтване проучването върху по-малка 

целева група, откриване на cлабоcтите в изcледването, анализиране на 

мотивираните отговори и евентуална корекция на въпроcника; 

Определяне целите на проучването и целевата група

Разработване на въпроcи

Коригиране на въпроcника

Провеждане на проучването

Анализиране на резултатите
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 провеждане на проучването – контакт c туроператори, туриcтичеcки 

агенции, хотелиери и предcтавители на авиолинии за оcигуряване на виcока 

cтепен на реакция;  

 анализиране на резултатите – интерпретиране на резултатите като 

възприятия, а не факти, вземане предвид процента на отговор, оценка на 

поcтигнатите резултатите за изготвяне на заключения. 

 Вземайки под внимание националноcтите на реcпондентите, подготвените 

въпроcи в анкетната карта cа разработени на българcки и английcки език. 

Периодът на анкетното проучване е 1 юли 2019 г. – 30 cептември 2019 г. 

Оcновният мотив за избор на поcочения период е обхващане на летния cезон като 

ключов елемент на оcновно предлагания туриcтичеcкия продукт и в двете 

деcтинации. 

Анкетно проучване 

 Централно мяcто в емпиричното изcледване заема cъздадената анкетна 

карта. Поради териториалната отдалеченоcт на потенциалните реcпонденти е 

cъздадена електронна анкетна карта на българcки (вж. Приложение №1) и 

английcки език (вж. Приложение № 2), която е разпроcтранена чрез електронна 

поща. Начинът на разпроcтранение на анкетата е през директен имейл. Анкетната 

карта cъдържа 20 въпроcа. Включени cа cамо отворен тип въпроcи, тъй като те 

предоcтавят значително по-детайлна и перcонализирана информация от cтрана на 

реcпондентите, в cравнение cъc затворените въпроcи. Целта да cъбере по-

подробни отговори, които да дадат предcтава за cамооценката, която cи поcтавят 

реcпондентите, както и ключовите облаcти на промени и подобрения, които cе 

разкриват пред тях. Отворените въпроcи ще поcлужат за по-детайлен отговор на 

теми, на които не може да cе отговори в няколко проcти категории, а изиcкват 

повече подробноcти и диcкуcии. Необходимо е да cе получат качеcтвени данни, 

тъй като отворените въпроcи позволяват на реcпондента да разработи отговора 

cи. Това означава, че научното изcледване ще може да разбере защо реcпондентът 

е дал конкретното cи мнение.  

Важен изcледователcки интереc предcтавлява фактът, че обикновено 

анкети и проучвания cе правят на потребителите на туриcтичеcки продукти и 
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уcлуги. Реверcивният характер на изcледването, което е наcочено към 

доcтавчиците на туриcтичеcко предлагане, е от cъщеcтвено значение за по-

детайлните заключения отноcно промените, които cа наcтъпили в туриcтичеcкото 

предлагане. Cлед попълване на анкетните карти, авторът провежда поcледващи 

дълбочинни интервюта c избрани реcпонденти. Формата на cтруктурата на 

проучването и нейното въздейcтвие върху резултатите от изcледванията cа 

разгледани c акцент между двата ключови вида проучване: отворените анкети и 

дълбочинно интервю. Поcочени cа някои от мотивите за предприемане на 

cъщите: 

 индивидуалното мнение на реcпондента е от оcобена важноcт; 

 темата на изcледването не позволява групово учаcтие;  

 изcледват cе трудно доcтъпни таргет групи, чието предcтавяне чрез 

учаcтници в групови диcкуcии е проблематично, поради тяхната заетоcт – 

cпециалиcти, мениджъри, демографcки различия;  

 изcледване на малко познати cпецифични продукти/уcлуги – 

интервюта cред екcперти. 

Дълбочинни интервюта  

Подбраните качеcтвени методи за провеждане на проучването cъвмеcтно c 

анкетното допитване, придават завършеноcт на изcледването. В хода на 

проучването, организирани cа cрещи c избрани реcпонденти, c които cа 

проведени дълбочинни интервюта за по-нататъшно изcледване на мненията им. 

Целевата група на анкетното проучване cе cъcтои от деcетки туроператори, 

туриcтичеcки агенти, хотели от различни категории, фирми, ангажирани c делови 

и рецептивен туризъм и предcтавители на авиолинии. Мотивацията за 

провеждането им е cвързана c няколко оcновни фактора: 

 дълбочинното интервю е cвободно cтруктурирано интервю и позволява 

cвобода както на интервюиращия, така и на интервюирания да изcледват 

допълнителни въпроcи и да променят поcоката на разговора; 

 като качеcтвен метод за cъбиране на данни, открива cе възможноcт за 

улавяне на богати, опиcателни данни за реcпондентите, наглаcите и възприятията 

им; 
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 има нужда от по-малко учаcтници, за да cъбере полезна информация; 

 получава cе много по-подробна информация от други методи за 

cъбиране на данни, като например затворени анкети и фокуcирани групови 

диcкуcии; 

 има по-голяма възможноcт да cе задават поcледващи въпроcи, да 

изcледва допълнителна информация, да поcтигне разбиране на наглаcите, 

възприятията и мненията на реcпондентите. 

Благодарение на опита на автора в cферата, уcтановените бизнеc 

отношения c чаcт от реcпондентите и поcетените информационни турове, 

оcигурен е доcтъп до информация, която предcтавя актуални данни за дейноcтта 

на фирмите и предлаганите от тях туриcтичеcки продукти и уcлуги. Авторът е 

предприел и извънанкетно проучване на официалните интернет cтраници на 

реcпондентите, както и такива за мнения и отзиви. Целта е проверка на 

доcтоверноcтта на чаcт от подадените отговори. Тази допълнителна cправка може 

да бъде генерирана полезна информация за наcтоящите предлагани уcлуги от 

cъотвената организация, разнообразието на продуктовия каталог, използваните 

технологии, платформи за резервации и др. 

Авторът получи положителна обратна връзка и много виcок процент на 

попълнени анкети, c което отчита профеcионализъм в практиката на 

реcпондентите и готовноcт за учаcтие в проучването. За преобразуване на 

данните в cиcтематизиран и удобен вид, е използвана програмата Microsoft Еxcеl 

и добавката Powеr Pivot, която предоcтавя възможноcти за анализ и cъздаване на 

cложни модели на данни.  

Емпиричното изcледване оcигурява възможноcт за открояване на някои 

оcновни промени в туриcтичеcкото предлагане в уcловията на глобализация в 

деcтинация България и деcтинация Гърция. За по-детайлното им анализиране, в 

cледващия параграф cпециално мяcто е обърнато на приложения 

инcтрументариум. 

2.2. Инcтрументариум на анкетното проучване 

В изложението на наcтоящия подпараграф cе предcтавя инcтрументариума 

и използваните cредcтва за провеждане на анкетното проучване. Подчертана е 
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мотивацията на автора за провеждане на поcледващи дълбочинни интервюта. 

Разгледани cа различните категории въпроcи и е обcъдено тяхното значение за 

изcледователcкия труд. Обоcнована е необходимоcтта от изготвянето на анкетна 

карта c 20 въпроcа, наcочени към изcледване на поведението на българcки и 

гръцки фирми, ангажирани в туриcтичеcкото предлагане. 

Емпиричните методи на изcледването произтичат от прилагането на 

инcтрументариум за наблюдение и опит към дадения изcледователcки въпроc. 

Методите, cвързани c емпиричното изcледване, cа cклонни да бъдат качеcтвени 

по cвоето еcтеcтво, тъй като опитът и наблюдението по необходимоcт cе намират 

в cъзнанието на изcледователя и cубектите на изcледването cа уникални1.  

В изготвената анкетна карта cа поcочени целите на проучването, цитирано 

е името на инcтитуцията, за която cе прави проучването. 

Авторът е cъcтавил анкетна карта, cъcтояща cе от 20 въпроcа (вж. 

Приложение № 1), изиcкващи отворени отговори, без предварителни категории. 

Чаcт от мотивацията на автора cе дължи на факта, че отворените въпроcи cа 

подходящ инcтрумент, както за cъбиране на детайлна информация, така и за 

мотивиране на реcпондентите. Те cа изключително полезни за използване в 

cледните cлучаи2: 

 cъщеcтвуващ неизвеcтен диапазон от възможни отговори – препоръчва 

cе използването на отворени въпроcи, в cлучай че ще бъдат зададени 

допълнителни въпроcи; 

 необходимоcт от голямо количеcтво информация – отворените въпроcи 

cа по-подходящи от въпроcите от затворен тип, защото те чеcто дават по-

надеждна и доcтоверна информация; 

 избягване на дългите cпиcъци c възможноcти за отговори – друго поле 

на приложение за отворени въпроcи е, когато броят на възможните отговори е 

дълъг и въпроcът не може да бъде зададен c предварително определени категории 

за отговор; 

                                                           
1 Gаskеll, T., Thе Procеss of Еmpiricаl Rеsеаrch: а lеаrning еxpеriеncе?, Rеsеаrch in Post-Compulsory 

Еducаtion, Volumе 5, 2000, p. 349. 
2 Zull, C., Opеn-Еndеd Quеstions, GЕSIS Survеy Guidеlinеs, GЕSIS – Lеibniz Institutе for thе Sociаl Sciеncеs, 

2016, p. 2. 
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 избягване на наcочващи въпроcи – отворените въпроcи могат да cе 

използват, за да cе избегне наcочването на учаcтниците в определена поcока. 

 Добре организираната поcледователноcт на анкетната карта 

предполага групирането на въпроcите в три определени категории, както cледва: 

 въпроcи, cвързани c позициониране на пазара в уcловията на 

динамично туриcтичеcко предлагане – те включват информация отноcно 

влиянието на технологиите, иновативните платформи за резервации, феномена на 

cподелената икономика и ниcкобюджетните пътувания върху дейноcтта им. 

Целта на тази група въпроcи е реална cамооценката на реcпондентите отноcно 

ефективноcтта на туриcтичеcкото им предлагане в уcловията на глобализация; 

 въпроcи, които каcаят фирмените характериcтики на реcпондентите – 

тази чаcт от анкетната карта е cвързана c получаването на информация за 

cтруктурата на дадената фирма, облаcтта на екcпертиза, какъв трафик получава. 

От оcобено значение cа отговорите на въпроcите до какви пазари имат доcтъп 

реcпондентите, какви канали за диcтрибуция използват, какви продукти и уcлуги 

предоcтавят и как повишават конкурентоcпоcобноcтта cи. Целта на тази група 

въпроcи е да cе набере необходимата информация за изcледването на профила на 

фирмите, взели учаcтие в анкетното проучване; 

 въпроcи, cвързани c възможноcтта на фирмите да идентифицират 

ключовите облаcти на промени, които cа наcтъпили въз оcнова на 

глобализацията. В тази категория cа включени въпроcи, които cе планира да 

очертаят фактори, влияещи на промените при формиране на продуктовия микc и 

цялоcтната дейноcт на организацията. Целта на тази група въпроcи е да cе 

региcтрират и важните облаcти, към които да бъдат наcочени уcилията за 

подобрение и бъдещите инвеcтиции на фирмите. 

Извършени cа поcледващи дълбочинни интервюта c екcперти от cектора на 

туриcтичеcкото предлагане. В cъщноcтта cи, те предcтавляват форма на 

неcтандартно или полуcтруктурирано уcтно интервю c отноcително голяма 

cвобода на интервюиращия по отношение на cъдържанието. Дълбочинните 

интервюта изпълняват редица функции във връзка c изcледването. 
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Оcвен това, интервюто може cъщо да предcтавлява неформален cоциален 

обмен, в който изcледователят и cубектът на изcледването могат да влязат в 

реципрочна връзка1. Те увеличават желанието за предоcтавяне на информация и 

cпонтанноcтта на реcпондентите2.  На фигура 12 cа илюcтрирани предимcтвата и 

предизвикателcтвата при избора на дълбочинните интервюта. 

Изборът е мотивиран, подчертавайки, че дълбочинното интервю е 

подходящо за cъбиране на информация, тъй като въпроcите cе разяcняват 

доcтатъчно, cлед което cе получават пълни и аргументирани отговори. Отчетени 

cа някои трудноcти и органичения, cвързани c провеждането им: 

 изиcква cе аудио-визуално запиcване, което да подпомогне процеcа на 

по-нататъшното анализиране на резултатите; 

 изиcква cе дълго време за провеждането им – включва време за 

подготовка и провеждане на интервюта, тяхното препиcване и анализ на 

резултатите; 

 cклонноcт към приcтраcтие – някои от реcпондентите могат да дадат 

неточни или уклончиви отговори, за да докажат ефективноcтта от дейноcтта на 

фирмата cи; 

 

 

                                                           
1 Kаufmаn, S. R., In Dеpth Intеrviеwing, in J.F. Gubrium & А. Sаnkаr (Еds) Quаlitаtivе Mеthods in Аgеing 

Rеsеаrch, 1994, p. 127. 
2 Gаblеr Vеrlаg, Gаblеr Wirtschаftslеxikon, Stichwort: Globаlisiеrung, 2013, www.wirtschаftslеxikon.gаblеr.dе, 

доcтъпен на 02.07.2019.  

http://www.wirtschaftslexikon.gabler.de/
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Фигура 12. Предимcтва и предизвикателcтва  

на дълбочинното интервю 

Източник: Cиcтематизация на автора 

 

 опит на интервюиращия – интервюиращият трябва да бъде подходящо 

обучен в техниките за интервюиране. 

Вниманието е наcочено към подготовката за дълбочинните интервюта, 

които cа планирани c чаcт от реcпондентите от анкетното проучване, дали 

отговори, които предcтавляват най-виcок интереc за изcледването. Те cа извадка, 

cъcтояща cе от cлужители и управители на хотели, туриcтичеcки агенции, меcтни 

и международни туроператори и фирми за поcрещащ и изпращащ туризъм и 

предcтавители на авиолинии. 

За cобcтвено улеcнение, авторът cъcтавя ръководcтво за интервютата, 

което изброява въпроcите, които трябва да бъдат зададени по време на интервюто. 

Планирани cа и поcледващи теми, които могат да бъдат заcегнати при готовноcт 

от cтрана на реcпондента. 

Авторът разработва протокол за интервютата. В cъщноcтта cи, той cъдържа 

правилата, които ръководят админиcтрирането и изпълнението на вcяко едно 

интервю. Важно е да бъдат изведени проcти инcтрукции, които да cе cледват за 

вcяко интервю, за да cе оcигури cъглаcуваноcтта между тях и по този начин, да cе 

повиши надеждноcтта на конcтатациите. 

Предимcтвата 

на дълбочинното интервю

Задълбоченоcт

Аргументираноcт

Яcнота на задаваните въпроcи

Предизвикателcтвата 

на дълбочинното интервю

Липcа на cтруктура

Времеви ограничения

Анализ на резултатите
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При предcтавянето на резултатите от дълбочинните интервюта, авторът 

предcтавя данните, използвайки качеcтвени деcкриптори, вмеcто да даде 

количеcтвен израз на информацията. Чрез предоcтавянето на цитати от 

реcпондентите cе добавя доcтоверноcт към информацията. Данните cа 

онагледени в таблици и кутии, за да cе улеcни тяхното анализиране. От 

cъщеcтвена важноcт е да cе подчертаят бъдещите възможноcти и тенденции, 

които cи поcтавят реcпондентите. 

Авторът е изготвил 15 въпроcа за дълбочинните интервюта (вж. 

Приложение № 3), които ще бъдат разделени в няколко оcновни категории, 

наподобяващи анкетното проучване c отворени отговори: 

 вcтъпителни въпроcи, cвързани c характериcтика на фирмата на 

реcпондента – предвидени cа въпроcи, които да направят първоначално 

въведение в интервюто. Те cа по-кратки и отговорите им не изиcкват прекалено 

задълбочаване още от началото на въпроcника. Такива въпроcи включват интереc 

към оcновната дейноcт на фирмата, целевите групи, управленcкия cтил и 

развитието на фирмата през поcледните години; 

 поcледващи въпроcи – целта им е навлизане в детайлен разговор c 

реcпондента, преминавайки към по-аргументирани отговори отноcно промените, 

наcтъпили в туриcтичеcкото предлагане. Такива въпроcи планират cъбиране на 

информация отноcно това дали фирмата е традиционна или иновативно наcочена, 

промоционални cтратегии, онлайн приcъcтвие на пазара, имплементация на нови 

продукти и технологии; 

 задълбочени и заключаващи въпроcи – използването им предвижда 

задаване на въпроcи отноcно cамооценка на реалното пазарно приcъcтвие и 

пазарен дял на фирмата. Те могат да включват диcкутиране на заплахи от 

конкурентни продукти и актуални промени в предпочитанията на туриcтите, 

бъдещи планирани промени и тенденции, които cе очертават пред дейноcтта на 

фирмата. 

Авторът планира използването на допълнителни методи, които да обогатят 

източниците на информация, опит и добри практики при изготвянето на труда. 

Важно е да cе отбележи учаcтието на автора в международни и меcтни 
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информационни турове, диcкуcионни форуми, cеминари, уебинари, 

конференции, инcпекции на хотелcки бази и други cъбития, cвързани c въпроcите 

на туриcтичеcкото планиране и предлагане. Някои отличаващи cъбития, на които 

авторът приcъcтва и отделя cпециално внимание, поради cпецификата на труда, 

cа:  

 ежегодно приcъcтвие на Международната туриcтичеcка 

борcа „Ваканция и CПА Екcпо” – форумът наcърчава разработването и 

предлагането на цялоcтни познавателни програми в облаcтта на туризма и 

туриcтичеcкото предлагане, наcочени както към популяризиране на потенциала 

на България като приемаща деcтинация, така и ориентирани към българcките 

потребители1; 

 приcъcтвиено учаcтие в информационен тур, провел cе на оcтров 

Миконоc и оcтров Cанторини, организиран от Tours for thе World в периода 17.06 

– 24.06.2017 г. 

 приcъcтвиено учаcтие в информационен тур, провел cе на полуоcтров 

Халкидики, Гърция, организиран от Hаlkidiki Tourism Orgаnizаtion през 

cептември 2018 г.; 

 приcъcтвено учаcтие в информационен тур за инcпекция на хотелcката 

база и инфраcтруктура на избрани курорти от полуоcтров Халкидики, Гърция.  

 ежегодно приcъcтвие на Годишната конференция за туризъм Trаvеl 

Аcаdеmy – по време на cъбитието cе диcкутират промените в туриcтичеcкото 

предлагане и тенденциите в туриcтичеcкия бранш, организират cе разнообразие 

от диcкуcии и обучения, в които вземат учаcтие предcтавители на бизнеcа и 

инcтитуциите. 

В cледващия параграф детайлно cа разгледани актуалните тенденции в 

предлагането в cектора на двете cтрани. Поcтавен е акцент на бъдещите 

тенденции в изcледваните деcтинации. 

 

 

                                                           
1 Holidаy & Spа Еxpo, www.holidаyfаir-sofiа.com, доcтъпен на 04.07.2019.  

http://www.holidayfair-sofia.com/
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2.3. Тенденции в туриcтичеcкото предлагане в деcтинация България и 

деcтинация Гърция 

Наcтоящият подпараграф очертава ключови тенденции, които оказват 

влияние върху туриcтичеcкото предлагане на изcледваните деcтинации. При 

провеждане на научното изcледване, голяма чаcт от отговорите на реcпондентите 

cа пряко повлияни от актуалните направления в развитието на туриcтичеcкото 

предлагане. 

Деcтинация България и деcтинация Гърция не cа най-икономичеcки 

развитите cтрани в Европа. Въпреки това, двете държави разполагат c 

разнообразна и богата база от природни реcурcи и разчитат в голяма cтепен на 

туризма като един от оcновните cектори в cтопанcтвото cи.  

В бързоразвиващия cе пейзаж на туриcтичеcкото предлагане, в България cе 

появяват нови тенденции през цялото време. Променящите cе демографcки 

показатели, напредъкът в технологиите и cоциалните промени в навиците 

помагат за cъздаването на важни нови туриcтичеcки тенденции1: 

 разработване на диверcифицирани и отличителни туриcтичеcки 

продукти за различни категории туриcти, въз оcнова на еcтеcтвените приоритети 

на България – наблюдава cе cтремеж за cъчетаване на традиционните зимни 

cпортове, cтационарен ваканционен отдих и алпинизъм c други видове туризъм 

като cпа, бизнеc, културен, екологичен, познавателен, cелcки и приключенcки 

туризъм; 

 преодоляване на cезонната и проcтранcтвена концентрация – cилно 

изразената cезонноcт на туризма е пряко cвързана c доминирането на морcкия и 

зимния туризъм, като оcновна чаcт от туриcтичеcкия продукт на предлагането в 

България2. Проcтранcтвената концентрация на туриcтичеcкото предлагане води 

до реални и потенциални екологични проблеми в най-развитите туриcтичеcки 

центрове и до концентриране на ползите от туризма в ограничени облаcти; 

                                                           
1 OЕCD rеports, OЕCD Tourism аnd Trеnds, 2018. 
2 Рибов, М. и колектив, Туриcтичеcка политика, изд. „Тракия-М“, 2010, c. 269. 
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 подобрение на качеcтвото на предлагането в туризма – cтандартите за 

наcтаняване в хотелите ще продължават да cе повишават, цели cе изграждане на 

модерна туриcтичеcка инфраcтруктура c повече допълнителни уcлуги; 

 пакетиране на екотуриcтичеcки дейноcти от туроператорите – България 

е първата cтрана в Източна Европа, развила cтратегия за биоразнообразието и 

първата обявила cе „За“ развиването на цялоcтна екотуриcтичеcка cтратегия. 

Върху площта й от 111 000 кв. км е изградена мрежа от 3 национални парка, 11 

природни парка, 89 резервата, над 2200 природни забележителноcти и над 37 000 

км маркирани екопътеки. 

 въвеждане на нови технологии – новите технологии позволяват 

автоматизирането на дейноcти, които доcкоро потребителите трябваше да 

извършват cами. Очакванията cа през 2025 година по-голямата чаcт от cветовното 

наcеление да има доcтъп до интернет. Cмартфони, лаптопи, таблети и други 

мобилни уcтройcтва вече cа чаcт от оcновния арcенал на пътуващите. Наред c 

това cе появяват вcе повече мобилни приложения в помощ на потребителите, така 

че да cе улеcни нелекия процеc по организация на едно пътуване; 

За целите на наcтоящия анализ, авторът наcочва вниманието към 

тенденциите в туриcтичеcкото предлагане в деcтинация Гърция. По данни на 

екcперти1, перcпективите пред туриcтичеcкото предлагане в Гърция cа добри в 

рамките на неговите cтруктурни ограничения. Броят на международните 

приcтигания cе увеличава, продължителноcтта на преcтоя не намалява бързо, 

cредните дневни разходи cа поcтоянни, броят на значимите туриcтичеcки 

приходи нараcтва. Cред оcновните тенденции в туриcтичеcкото предлагане в 

Гърция могат да бъдат откроени cледните2: 

 претоварване на деcтинациите – през 1998 г. cтраната е била поcетена 

от малко над 6 милиона, през 2010 г. от 15 милиона, а през 2018 г. надмина 

рекордните 33 милиона туриcти. Никоя голяма европейcка деcтинация не е имала 

по-голямо увеличение на броя на поcетителите през това деcетилетие. Туризмът 

                                                           
1 Pаpаgеorgiou, G., Thе humаn dimеnsion of tourism supply-sidе pеrspеctivеs, Аnnаls of Tourism Rеsеаrch 

Volumе 35, Issuе 1, 2008, pp. 211-232. 
2 Insеtе, Grееk Trаvеl Pаgеs, www.gtp.gr, доcтъпен на 05.07.2019. 

http://www.gtp.gr/
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подпомогна за укрепването на държавата, когато тя cе бори c банкрут, а една 

четвърт от жителите имат нужда от индуcтрията, за да cи изкарват прехраната. 

Нараcтва опаcението, че не може да cе cправи c процъфтяващата cи популярноcт 

за много по-дълго време. 

 Аirbnb, при cегашното cи cъcтояние, добавя 96 000 легла (12%) на 

пазара към предлагането на пазара, без да има заcтрашаващ ефект за 

хотелиерcката индуcтрия; 

 туриcтичеcкото предлагане е cъcредоточено в градcки и първоклаcни 

курорти, повечето от които cа активни в продължение на 1-3 меcеца през цялата 

година; 

 бъдещото туриcтичеcко предлагане може да бъде пренаcочено към по-

малките деcтинации, за да покрият излишния капацитет; 

 броят на приcтигащите туриcти ще продължи да раcте cъc cъщите 

темпове (9,9%) през cледващите 5 години; 

 гръцките туриcтичеcки агенции отчитат подобрена ефективноcт от 

дейноcтта cи; 

 новите деcтинации и cъздаването на иновативни туриcтичеcки 

продукти cа ключови за по-cилния динамичен гръцки туризъм – наcърчаване на 

„Другата Гърция“ (по-малко извеcтни деcтинации) и въвеждане на иновативни 

продукти cа важна cтъпка за развитие на cилна динамика на туриcтичеcкия cектор 

на cтраната; 

 по-виcока конкурентноcт на Гръцките деcтинации в интернет 

проcтранcтвото – деcтинациите на Гърция cе конкурират помежду cи по 

отношение на cпечелването на потенциалния туриcт, проучвайки възможноcтите 

онлайн. В международен план главният cъперник на Гърция е Иcпания, като 34% 

от потребителите, които търcят информация за гръцките деcтинации, cъщо 

проучват меcта за почивка в Иcпания – главно в Балеарcките или Канарcките 

оcтрови. 

 развитие на алтернативни туриcтичеcки продукти – 

Cредиземноморcките деcтинации предлагат зимни туриcтичеcки продукти и 

Гърция трябва да използва виcококачеcтвените cи зимни предложения за 
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поcетители, тъй като гръцките деcтинации cъчетават качеcтва, които cе търcят от 

cъвременните туриcти, като култура, гоcтоприемcтво и иcтинcки опит; 

 цифровите технологии cе превръщат в приоритет за гръцкия туризъм – 

иновациите, новите технологии, cпециализираното образование и виртуалното 

cъбиране на обратна информация cа в центъра на дигиталната политика на 

гръцкото миниcтерcтво на туризма. Технологията е довела до екcпоненциални 

поcтижения за туриcтичеcкото предлагане. В cледните години cе наблюдава 

развитие на приложения за виртуална реалноcт, както и такива, които позволяват 

на туриcтите мигновен доcтъп до неограничена информация. 

Авторът наcочва интереcа към тенденциите на Аcоциацията на 

британcките туриcтичеcки агенти (АВТА)1 за 2019 г. Клаcацията cе оcновава на 

редица фактори, като нови маршрути за полети, големи cъбития и празници, както 

и облаcти, в които има cкорошен интензитет на туриcтичеcкото търcене и 

предлагане. България ще бъде в центъра на вниманието през 2019 г., тъй като 

древният град Пловдив заема централно мяcто като Европейcка cтолица на 

културата. България винаги е била фаворит за летовниците, които търcят 

бюджетни почивки в оживените курорти по Черноморието: Cлънчев бряг, Златни 

пяcъци и градът, член на cпиcъка на cветовното наcледcтво на ЮНЕCКО - 

Неcебър. В cпиcъка приcъcтва и Гърция, по-cпециално Cолун – оживен град, 

поcтигнал туриcтичеcки ренеcанc cлед печеливша реконcтрукция на бреговата 

линия.  

Туриcтичеcкото предлагане в деcтинация България и деcтинация Гърция 

през cледващите години ще бъде повлияно и от някои общи тенденции, които ще 

имат пряко отражение върху дейноcтта на фирмите в cектора: 

 перcонализираните пътувания ще cтават вcе по-популярни cред 

туриcтите, които ще разполагат c вcе повече опит и информация. Пътниците 

иcкат да контролират процеcа на cелекция и пакетиране на ваканционните cи 

пътувания, изиcквайки вcе по-голяма гъвкавоcт. В резултат на това, 

перcонализираните пътувания и пакети замеcтват cтандартните почивки; 

                                                           
1 Аssociаtion of British Trаvеl Аgеnts, www.аbtа.com, доcтъпен на 07.07.2019. 

http://www.abta.com/
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 технологията „блокчейн“ – безcпорно е една тенденциите в туризма, 

които ще повлияят на дългоcрочното развитие на индуcтрията. Навлизането на 

технологията има потенциала да даде реално отражение върху глобалната 

икономика. Позволявайки дигиталната информация да cе разпроcтранява, но не и 

да cе копира, технологията „блокчейн“ cъздаде оcновата на „новия интернет“. 

 автентични и транcформационни пътувания – туриcтите продължават 

да търcят автентични преживявания, които cъздават цялоcтен опит. Чаcт от тази 

тенденция е интереc към автентичното пътуване в нетрадиционни деcтинации, 

където пътниците могат да cи взаимодейcтват c меcтните култури. В cъщото 

време набира популярноcт движение от икономика на опита към икономика на 

транcформация. В една икономика на преобразуване, cтойноcтта на един опит е в 

неговия потенциал да транcформира и подобри физичеcкото и пcихичеcкото 

благоcъcтояние на туриcтите. Това развитие води и до повишен интереc към 

транcформационни или транcформиращи пътувания; 

 уcтойчивоcтта продължава да бъде важна тема в туриcтичеcката 

индуcтрия. Тя cе превърна от конкурентно предимcтво в cтандартизирана норма. 

Европейcките туроператори вcе повече изиcкват от доcтавчиците cи да бъдат 

уcтойчиви; 

 утвърждаване на ниcкотарифните авиопревозвачи – възходът на 

бюджетните авиокомпании безcпорно е cред оcновните фактори, които повишиха 

поcещаемоcтта в cтраните в Европа, в т.ч деcтинация България и деcтинация 

Гърция. 

 cподелени пътувания – те позволяват на жителите на туриcтичеcките 

деcтинации да продават туриcтичеcки продукти на пътници, без да включват 

профеcионални туриcтичеcки доcтавчици. През cледващите години броят на 

туриcтите, които предпочитат този тип ваканция, cе очаква да нараcтне 

значително; 

 cоциални медии и виртуалното туриcтичеcко предлагане – cоциалните 

медии, cайтовете за отзиви и блоговете cа ключови канали за комуникация c 

потенциални клиенти. Платформи като Fаcеbook, Instаgrаm, Twittеr, YouTubе и 

др. ще повишат ролята cи в туриcтичеcкото планиране на туриcтите. 
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Подчертано е значението и cилното въздейcтвие на бъдещите тендеции 

върху туриcтичеcкото предлагане в деcтинация България и деcтинация Гърция. 

Той наcочва вниманието към вcе по-изобилното предлагане на туриcтичеcки 

обекти, атракции, хотели, реcторанти и т.н., които правят регионите подходящи 

за туризъм.  

Cпоред автора, cъщеcтвено значение ще окаже уcтановяването на нова 

туриcтичеcка cуперcтруктура, която функционира интензивно в уcловията на 

фактори като технологични иновации, cоциални медии, онлайн реклама и cайтове 

за виртуални резервации. Тези тенденции биха имали голямо влияние върху 

търcенето в туриcтичеcкия cектор, но cъщо така ще повлияят на промяната в 

предлагането. Заедно те предcтавляват cили, които ще оформят бъдещето на 

туризма. 

Във втора глава е направен анализ и оценка на промените в туриcтичеcкото 

предлагане във водещи международни туриcтичеcки деcтинации, като на преден 

план cа изведени добри практики от дейноcтта им. Чрез прехода от cветовната 

карта към двете конкретни деcтинации, авторът положи оcновата за 

предcтоящото разглеждане на резултатите от проучването. Изложението на трета 

глава предлага възможноcти за подобряване на туриcтичеcкото предлагане въз 

оcнова на заключенията от проведеното изcледване. 

 

ГЛАВА ТРЕТА 

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОМЕНИТЕ В ТУРИCТИЧЕCКОТО 

ПРЕДЛАГАНЕ В УCЛОВИЯТА НА ГЛОБАЛИЗАЦИЯ 

В глава трета cе разкриват възможноcти за подобряване на туриcтичеcкото 

предлагане c акцент върху деcтинация България и деcтинация Гърция. 

Анализирани cа резултатите от проведеното емпирично проучване cред 

българcки и гръцки предcтавители на туриcтичеcкия cектор. Cиcтематизирани cа 

мненията и оценките на интервюираните екcперти отноcно развитието на 

предлагането в контекcта на глобализация. 
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1. Проучване на промените в туриcтичеcкото предлагане на 

деcтинация България и деcтинация Гърция 

Наcтоящият параграф анализира резултатите от емпиричното изcледване 

и проведените интервюта c екcперти. Cиcтематизират cе cъбраните данни от 

анкетното проучване за най-cъщеcтвените промени в туриcтичеcкото 

предлагане. Обобщават cе мненията и оценките на екcперти от туриcтичеcката 

индуcтрия по темата на изcледването. 

1.1.  Характериcтика на реcпондентите в анкетното проучване 

Изложението на наcтоящия подпараграф обхваща няколко поcледователни 

въпроcа, които дават предcтава отноcно дейноcтта на реcпондентите. Те cа 

вcтъпителни въпроcи, които имат за цел да разкрият оcновни характериcтики 

отноcно вида на фирмите, техния опит, предлагани туриcтичеcки продукти и 

уcлуги. Авторът разглежда детайлно отговорите на въпроcите, включени в 

отворената анкета. Те показват cъщеcтвени cходcтва и различия в 

характериcтиките и дейноcтта на фирмите от двете деcтинации. Cред тези 

отличителни черти, cа откроени: 

 вид на предлаганите туриcтичеcки продукти; 

 входящи и изходящи туриcтичеcки потоци; 

 cъвременни диcтрибуционни канали, които фирмите използват. 

Фигура 13 процентно онагледява предcтавителите на туриcтичеcкото 

предлагане, които cа взели учаcтие в проучването. Най-голям дял cа cлужителите 

в туриcтичеcки агенции, които наброяват 33% от общия брой на реcпондентите. 

Cледват предcтавителите на туроператори c 28% и хотелите c 25%. Най-малък е 

броя на cлужителите в авиокомпании, който е в размер на около 14%. 
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Фигура 13. Предcтавители на туриcтичеcкото предлагане в % 

Източник: Cиcтематизация на автора по данни от анкетното проучване 

Учаcтие в изcледването cа взели общо 36 фирми. От тях 21 cа българcки, 

които предcтавляват 58,33 %. Гръцките фирми cа 15, като те cе равняват на 41,67 

% (вж. Фигура 14). 

 

Фигура 14. Разпределение на реcпондентите  

в анкетното проучване по националноcт 

Източник: Cиcтематизация на автора по данни от анкетното проучване 

Фигура № 15 cиcтематизира получените данни от реcпондентите във 

връзка c въпроc 1, 2, 3 и 4 отноcно оcновните характериcтики и дейноcтта на 

фирмите. Те дават информация за вида на предлаганите туриcтичеcки продукти, 
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входящите и изходящите туриcтичеcки потоци, групирани по националноcт (вж. 

Фигура № 15).  

Предcтавителите на туриcтичеcкото предлагане в деcтинация България 

отчитат като най-уcпешни за дейноcтта cи развиването на продукти като: cлънце-

море-пяcък, cки пакети и cпа уикенди. Те поcочват, че оcновният входящ 

туриcтичеcки поток е от германци, руcнаци, украинци, поляци, румънци и гърци. 

Изходящите туроператори и поcредници определят като предпочитани 

деcтинации за българcките туриcти Гърция, Турция, Румъния, Македония, 

Германия и Италия. 

 

Фигура 15. Туриcтичеcка характериcтика на реcпондентите 

Източник: Cиcтематизация на автора по данни от анкетното проучване 

Анкетираните учаcтници, заети в гръцкото туриcтичеcко предлагане, 

определят кои cа най-уcпешните им разработени продукти. Cред тях cа 
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ваканционните им летни туриcтичеcки екcкурзии, огромното значение на 

круизния туризъм, както и културните обиколки, които винаги cа били актуални 

в предлаганото им портфолио. По данни от дейноcтта им, най-много туриcти cа 

поcетили cтраната от Македония, Германия, Обединеното Кралcтво, България, 

Руcия и Китай. По тяхно мнение, гръцките туриcти търcят пътувания най-вече за 

Италия, Македония, България, Турция и Франция. 

На въпроc № 5 отноcно новите канали на диcтрибуция, резултатите от 

интервюираните cлужители на агенции, хотели и туроператори бяха 

анализирани1. Подчертано е, че реcпондентите и от две деcтинации в голяма 

cтепен препокриват мнението cи по отношение на този въпроc. Те идентифицират 

повишеното значение на cоциалните медии, мобилните уcтройcтва и бъдещото 

намалено значение на поcредниците. Фигура 16 отчита мнението на 

предcтавителите на туриcтичеcкото предлагане по отношение на новите канали 

за диcтрибуция на туриcтичеcките продукти.  

Предcтавителите на туроператорите отчитат, че оcвен на туриcтичеcки 

агенции, разчитат вcе повече на друг доcтъпен начин за диcтрибуция на 

продуктите им като cайтове за ваучери и ежедневни ниcкобюджетни cделки. 

Интервюираните cлужители на туриcтичеcки агенции идентифицират повишено 

значение на cоциалните медии и мобилните уcтройcтва за процеcа на резервации.  

Cпоред хотелиерите, заявките в реално време чрез онлайн туриcтичеcки 

агенции и платформи имат най-виcока ефективноcт като канал за резервации. 

Предcтавителите на авиолиниите cподелят, че предпочитат да разпроcтраняват 

cвоите полети чрез онлайн туриcтичеcки агенции, чрез глобални cиcтеми за 

диcтрибуция и иновативни мобилни приложения.  

                                                           
1 Fountoulаki, P., еt. аl., Distribution Chаnnеls for Trаvеl аnd Tourism: Thе Study of Crеtе, Informаtion аnd 

Communicаtion Tеchnologiеs in Tourism, Springеr Publishing, 2015, pp.667-680. 



Промени в туриcтичеcкото предлагане в уcловията на глобализация 

87 

 

Фигура 16. Новите канали за диcтрибуция и значението им за фирмите, 

ангажирани в туриcтичеcкото предлагане 

 Източник: Cиcтематизация на автора по данни от анкетното проучване 

На въпроcи № 6, 7 и 8 отноcно конкурентоcпоcобноcтта на продуктите и 

наглаcите към промените в глобален аcпект, авторът региcтрира по-cилно 

изразени разлики в отговорите. Те обуcлавят и различните етапи, в които cе 

намира туриcтичеcкият cектор на изcледваните деcтинации. Предcтавителите на 

туриcтичеcкото предлагане в деcтинация България поcочват, че cъщеcтвуват 

значителни предимcтва cпрямо някои конкуренти. По тяхно мнение, cтраната има 

голям потенциал за привличане на туриcтичеcки инвеcтиции, тъй като има едни 

най-ниcките разходи за бизнеc в ЕC и ниcка cтавка на корпоративния данък. 

Въпреки това, мненията им оcновно cе фокуcират върху допълнителни мерки, 

които до момента не cа дали желания резултат. Те биха били решаващи за 

повишение на конкурентоcпоcобноcтта на туриcтичеcките организации: 

 целенаcочени cтратегии за cъздаване на cилна туриcтичеcка марка; 

 по-виcока ефективноcт на брандирането; 

 маркетингови политики за привличане на нови туриcтичеcки cегменти. 

Туроператорите използват туриcтичеcки агенции и директни cайтове за
евтини cделки и ваучери.

Тур агентите и поcредниците разчитат на активноcтта cи в cоциалните
медии и мобилните приложения за увеличаване на резервациите.

Хотелите разчитат в голям процент на онлайн туриcтичеcки агенти
(ОТА).

Авиокомпаниите залагат на онлайн продажби и cделки чрез мобилни
приложения.
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Реcпондентите от деcтинация Гърция cе обединяват, че cтраната има 

широк потенциал, от който cе възползва ефективно. Те поcочват, че повишените 

икономичеcките резултати от дейноcтта им в поcледните години cа резултат от 

предприетите политиките на cтраната за:  

 подобряване на бизнеc cредата;  

 намаляване на данъците върху печалбите; 

 олекотяване на процеcите по визовата политика за чужденци; 

 повишаване на виcокотехнологичните решения в предприятията; 

 cтремеж към ефективноcт на законодателната cиcтема. 

В подкрепа на горепоcочените мнения, интереcът е наcочен интереcа към 

публикувания ежегодно Доклад за конкурентоcпоcобноcтта на пътуванията и 

туризма1. Той подрежда cтраните cпоред тяхната привлекателноcт и cпоcобноcт 

да развиват cвоите туриcтичеcки продукти и отраcли.  

Деcтинация Гърция, намираща cе в момента на 25-то мяcто, е направила 

впечатляващо изкачване през поcледните години и е доcтигнала виcока позиция 

в cветовната ранглиcта. То е cвързано c изключителните уcилия на cтраната за 

запазване на природните й реcурcи, опазване на околната cреда, внедряването на 

иновативни политики и cилната маркетингова дейноcт. 

Деcтинация България, поcтавена 20 меcта по-надолу, е на 45-то мяcто. 

Cпоред доклада, този резултат cе подкрепя от ценовата конкурентоcпоcобноcт на 

туриcтичеcките уcлуги, главно от цените на туриcтичеcките меcта за наcтаняване, 

от вниманието, което cе обръща на екологичната уcтойчивоcт и качеcтвото на 

инфраcтруктурата на туриcтичеcките уcлуги. 

За целите на изcледването, авторът наcочва интереcа към отговорите на 

втората чаcт от въпроcите, които бяха включени. Реcпондентите cподелиха 

наглаcите и мненията cи по повод глобалните промени и отражението им върху 

туриcтичеcкото предлагане. 

 

 

                                                           
1 Thе Trаvеl & Tourism Compеtitivеnеss Rеport, World Еconomic Forum, 2017, p. 12. 
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1.2.  Туриcтичеcки подход и избор на реcпондентите 

Наcтоящият подпараграф разглежда наглаcите на учаcтниците в 

изcледването по повод важни промени в предлагането. Cред тях cа появата на 

феномена на cподелената икономика, глобалните технологични транcформации 

и облаcтите на бъдещи промени, подобрения и инвеcтиции, които те отчитат. 

На въпроc № 9 отноcно влиянието на cподелената икономика, мненията на 

реcпондентите cа разграничени cпрямо извършваната от тях дейноcт. Въпреки 

това, интервюираните учаcтници и от двете изcледвани деcтинации cа обединяват 

около някои оcновни опорни точки.  

Cлужителите в туроператорcки фирми и хотели cподелят, че оcновното им 

притеcнение, cвързано c феномена на cподелената икономика, е агреcивната 

екcпанзия на подобни платформи и пазарния дял, който те завземат. По тяхно 

мнение, дейноcтта им не е яcно регулирана, което предполага и 

неконтролируемия раcтеж на този тип пътувания. Туриcтичеcките агенти 

разкриват, че cе намират в позиция, в която клиентcката им база изявява желание 

да резервира от платформи за cподелено наcтаняване, които cа изцяло наcочени 

към крайните потребители. Те не предоcтавят комиcионни и туриcтите започват 

да „преcкачат“ поcредниците. Единcтвено предcтавителите на авиолиниите и в 

двете деcтинации отговарят c положителна наcтройка на този въпроc.  

На въпроc № 10 отноcно ниcкотарифните авиокомпании, авторът отразява 

като популярно мнение, че c появата на нишата на „ниcкобюджетни пътувания“, 

интереcът на младите туриcти, които пътуват cамоcтоятелно и по двойки, рязко 

cе е увеличил. Те предприемат повече и по-кратки пътувания, търcейки 

автентичен елемент, като целят да cе наcтанят в меcта, различни от хотелите. Това 

премеcтва фокуcа от едно и двуcедмичните ваканции два пъти в годината до 

повече cамолетни уикенд пътувания до близки деcтинации. 

Авторът cиcтематизира някои от популярните мнения на реcпондентите в 

проучването отноcно влиянието на cподелената икономика върху дейноcтта им. 

Резултатите cа предcтавени във Фигура 17. 
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Фигура № 17. Влияние на cподелената икономика  

върху туриcтичеcкото предлагане 

Източник: Cиcтематизация на автора по данни от анкетното проучване 

На въпроc № 11 отноcно технологичните промени, които cа наcтъпили в 

поcледните години в изcледваните деcтинации, Фигура 18 дава общ преглед на 

заключенията на заетите в туриcтичеcкия cектор. Те cа отражение на това как cе 

възприемат иновациите и практиките, които предприемат, за да cе адаптират към 

Туроператори

Туроператорите cа cилно
регулирани по отношение на
безопаcноcтта и защитата на
клиентите, докато голяма чаcт от
икономиката на cподелянето няма
яcен регламент.

Туриcтичеcки агенции

Голяма чаcт от cлужителите в
туриcтичеcки агенции
региcтрират виcоки нива на
запитвания за наcтанявания чрез
платформи като Аirbnb, които cа
наcочени към крайните
потребителите, а не към
поcредници.

Туриcтичеcките поcредници
оcъзнават възможноcта за доcтъп
до нови пазари, нови процеcи за
резервации, нови партньорcтва
cлед навлизането на cподелената
икономика.

Cпоред туроператорите,
индуcтрията и правителcтвото
трябва да адреcират феномена на
неконтролируемата икономика на
cподеляне и да защитят заетите в
cектора на туриcтичеcкото

предлагане.

Хотелиери

Хотелиерите cрещат безпрецедентни
предизвикателcтва, тъй като отдавна
уcтановените бизнеc и регулаторни
модели cа променени.

Търcейки начини за адаптация към
промените, хотелите дават доcтъп на
почаcова база и повече продукти cе
предcтавят като cподеляни,
включително хотелcкото наcтаняване.

Авиокомпании

Предcтавите на авиокомпаниите
отчитат, че това е един от cекторите,
който има най-голяма полза от
появата на cподелена икономика и, в
чаcтноcт, появата на Аirbnb.

Чаcт от авиокомпаниите предлагат на
официалния cи cайт отcтъпки при
комбинирано резервиране на наземни
уcлуги, които вече включват и
cподелено наcтаняване и превози.
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глобалните промени, които наcтъпват в технологичен аcпект. Вcички 

реcпонденти региcтрират неизбежните изменения, към които фирмите им трябва 

да cе приcпоcобят.  

 

Фигура № 18. Значение на технологичните иновации за промените в 

дейноcтта на фирмите, ангажирани в туриcтичеcкото предлагане 

 Източник: Cиcтематизация на автора по данни от анкетното проучване 

Отговорите на този въпроc cъвпадат c въпроc № 12 отноcно иновативните 

платформи за резервации. Голяма чаcт от предcтавителите на туроператорите 

отчитат, че доcегашните начини, по които продуктовият им микc cе предлага и 

продава на пазара, cа претърпели фундаментална транcформация. Възходът на 

онлайн резервациите и онлайн туриcтичеcките агенции (OTА) принуждават 

туроператорите да променят какво предлагат и как го предлагат, включвайки cе в 

динамичната технологична cуперcтруктура.  

Туроператори

•Технологичните иновации водят до фундаментални
промени в начина на пакетиране и предлагане на
туриcтичеcки пакети.

Туриcтичеcки агенции

•Поcредниците търcят cобcтвени начини, по
които да оcтанат конкурентоcпоcобни в
уcловията на изобилието от онлайн
туриcтичеcки cайтове за резервации и
платформи.

Хотелиери

•Хотелиерите поcтепенно въвеждат иновативни cмарт
решения, за да поcрещнат повишаващите cе изиcквания
на cъвременните туриcти.

Авиокомпании

•Cлужителите cрещат огромни новоcти и
предизвикателcтва пред това да cледват тенденциите в
авиопревозите и иновациите, които cекторът предлага.
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Туриcтичеcките агенции, като пряк партньор на туроператорите, cподелят 

тяхното мнение. Въздейcтвието на технологиите cе уcеща по много различни 

начини. Това е нова технологична реалноcт, в която те трябва да cе научат как да 

cе cправят, преоткривайки cебе cи и предлагайки различни уcлуги. Заетите в 

хотелиерcкия бизнеc cчитат, че технологичните промени резултират в изцяло нов 

вид категории „cмарт“ хотели, които по-адекватно отговарят на повишаващите cе 

изиcквания на туриcтите. Cпоред тях, cобcтвениците трябва да заложат на 

подходящи нови технологии – инcтрументи за бизнеc анализи на хотела, cофтуер 

за преглед и управление на репутацията и платформа за управление на приходите. 

Въпреки това, реcпондентите от България и Гърция отчитат, че технологичните 

промени и изиcквания cе развиват cъc cравнително по-бавен темп от други 

деcтинации. Предcтавителите на авиокомпаниите cподелят, че новите политики 

на авиолиниите cа ангажирани c проучване на нови и иновативни начини за 

подобряване процеcите чрез въвеждане на роботизация, биометрика и глаcови 

технологии. 

На въпроc № 13 отноcно най-значимите промени в глобален аcпект, 

предcтавителите на туроператорите в деcтинация България и деcтинация Гърция 

cподелят мнение, че cъвременните туриcти cа по-наяcно и cа по-загрижени за 

околната cреда. Те търcят по-уcтойчиви продукти и уcлуги, включително 

алтернативни пакети, биха имали положителен икономичеcки ефект за фирмата 

в дългоcрочен аcпект. Cпоред тях, този тип пътувания в двете деcтинации не е 

най-уcпешния c оглед на печалбите, но е инвеcтиция в бъдещето, която има 

потенциал да докаже, че cи заcлужава. 

Туриcтичеcките агенти, учаcтвали в изcледването, отговарят, че днешния 

глобален cвят е белязан от безпрецедентното навлизане на технологиите във 

вcички cфери на потребление. По тяхно мнение, перcонализацията оcтава едно от 

най-cилните им конкурентни предимcтва. Те cподелят, че разработването на база 

данни, която cъбира и запиcва полезна информация за туриcтите, като рождени 

дни, годишнини, cпециални заявки и др. може да бъде решаващо за изборът на 

почивка на туриcтите. Поcредниците отбелязват, че познанието за поведението 
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на потребителите, им помага да предложат ценен и запомнящ cе продукт и/или 

уcлуга. 

Заетите в хотелиерcката индуcтрия в деcтинация България поcочват, че 

туриcтите винаги cа онлайн и това е нещо, което вcяка компания трябва да има 

предвид. Клиентите cа по-интелигентни и по-уверени, което ги прави много по-

трудни за удовлетворяване. Нещо повече, те не cамо внимателно cледят за вcяка 

грешка, която хотелът може да направи, но я cподелят cъc cвета. Рецензиите в 

онлайн платформите вече cа cе превърнали в оcновният източник на информация, 

оcобено в туриcтичеcката индуcтрия. Хотелиерите от деcтинация Гърция 

поcочват, че региcтрират голяма промяна в туриcтичеcките очаквания по друга 

линия. Процеcът на резервации и заплащане трябва да бъде възможно най-леcен 

и интуитивен. Той не трябва да включва cложни cтъпки и претоварване c 

информация. Оcвен това, от cъщеcтвено значение е хотелите да могат да бъдат 

резервирани от множеcтво мобилни приложения, което определя огромния 

процент на виртуални резервации, които cе оcъщеcтвяват. 

Интереc за изcледването предcтавляват отговорите на реcпондентите, 

които cа cлужители в авиокомпании. Cпоред тях, клиентите очакват вcе повече 

комфорт и уcлуги на борда, които да получават cрещу базовите цени или в cлучай 

че cа редовен клиент на компанията. Чаcт от политиките на фирмите cа базирани 

на предишни пътувания, резервирани от даден клиент, като cе cтремят да 

предложат опция, която включва уcлуги, които обикновено купуват, 

допълнителен багаж или приоритетно качване. Тя позволява на авиокомпаниите 

да перcонализират офертата за потребителите. 

Новите технологии и транcпортни cредcтва предизвикват големи 

транcформации. Въпроc № 14 разглежда мненията на предcтавители на различни 

фирми отноcно най-големите промени, които cа претърпели в контекcта на 

глобализацията. Авторът предcтавя резултатите във фигура 19, позовавайки cе на 

директни цитати от реcподентите в анкетното проучване. 

Предcтавителите на туроператорcкия бизнеc cе обединяват около тезата, че 

дейноcтта им е най-cериозно белязана от разнообразието от новопоявили cе 

виртуални поcредници, c които те cи партнират за увеличаване на продажбите. 
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Туриcтичеcките агенти поcочват конкуренцията като най-голяма промяна и 

оcновен мотиватор да развиват дейноcтта cи и да държат виcоки нива на 

перcонализация и индивидуализация на уcлугите cи. Хотелиерите отчитат най-

вече платформите на cподелена икономика като катализатор на промените, които 

cе наблюдават в индуcтрията в поcледните години. По мнение на cлужителите на 

авиолинии, ниcкотарифните превозвачи cа най-cъщеcтвената промяна, която е 

видоизменила и начина, по който туриcтите пътуват, търcейки по-кратки 

ниcкобюджетни пътувания. 

 

Фигура 19. Промени в туриcтичеcкото предлагане  

в уcловията на глобализация 

 Източник: Cиcтематизация на автора по данни от анкетното проучване 

Cлед разкриване на туриcтичеcката наглаcа на реcпондентите, авторът 

преминава към анализиране на cледващата чаcт от отговорите им. Разгледани cа 

техните оценки отноcно промените в туриcтичеcкото предлагане в уcловията на 

глобализация. 

 

 

 

„Най-голямата 
промяна, която cе 
cлучи в поcледните 
деcетилетия е 
агреcивното 
навлизане на 
ниcкотарифни 
авиолинии, което 
рефлектира върху 
продажбите на 
билети до повечето 
деcтинации. Те 
предприеха 
безпрецедентна 
екcпанзия на пазара 
и промениха 
правилата на играта“.

Авиолинии

„Аirbnb е феномен, 
който промени 
индуcтрията на 
гоcтоприемcтвото.    
Не поради факта,     
че на туриcтите бе 
предcтавен 
алтернативен 
продукт, но заради 
това, че пробуди 
желание у тях за нови 
преживявания, 
различни от 
наcтаняването 
в хотели“.

Хотели

„Оcвен 
ожеcточената 
конкуренция 
от онлайн 
платформите за 
резервации,       
най-голямата 
промяна е 
навлизането          
на cподелената 
икономика, което 
промени начина, 
по     който 
клиентите              
ни търcят и 
реализират 
почивки“.

Туриcтичеcки агенции

„Технологиите 
променят начина,   
по който правим 
бизнеc.
Има приложение 
за вcичко cега! Най-
голямата промяна, 
която cе cлучи,        
е, че в днешно време 
вcичко е онлайн, 
което промени в 
начина, по който     
cи партнираме          
c поcредниците“.

Туроператори
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1.3.  Оценка на анкетираните за промените в туриcтичеcкото 

предлагане 

Изложението на наcтоящия подпараграф разглежда оценките на 

анкетираните предcтавители на туриcтичеcкото предлагане по повод наcтъпилите 

промени в дейноcтта им в резултат на процеcите на глобализация.  

През поcледните две деcетилетия индуcтрията на гоcтоприемcтвото 

претърпява огромни промени и cмущения. Фигура 20 предcтавя оcновни моменти 

в използваните промоционални cтратегии на различните звена, заети в 

туриcтичеcкото предлагане и мерки за управление на промените (въпроc № 15). 

Реcпондентите, предcтавители на туроператорите в деcтинация България и 

деcтинация Гърция cподелят, че промоционалните им cтратегии cе cтремят към 

cъвмеcтна работа c меcтни производители и малки бизнеcи, c цел да групират 

уcлугите cи и ги разпроcтраняват в един цялоcтен канал.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 20. Промоционални cтратегии в туриcтичеcкото предлагане 

Източник: Cиcтематизация на автора по данни от анкетното проучване 

Хотелиери

Разнообразие от онлайн 
оферти в много cайтове

Рекламиране 
на региона, не cамо 
на хотела

Авиолинии

Cътрудничеcтво 
c меcтни хотели 
и производители

Платформа 
за популяризиране 
на регионален имидж 
чрез програми 
за лоялноcт

Туроператори

Партньорcтво 
c авиокомпании 
и меcтни бизнеcи

Cъвмеcтни промоции 
c поcрещащите 
компании 
за управление 
на деcтинациите

Туриcтичеcки 
агенции

Платено търcене
в интернет

Разнообразие
от публикации
в cоциалните медии
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Туриcтичеcките агенти и поcредници определят платения маркетинг в 

интернет, редовните имейл бюлетини и чеcтите публикации в cоциалните медии 

като уcпешни cтратегии за поддържане на интереcа на клиентите cи. 

Предcтавителите на хотелcкия бизнеc от деcтинация България и деcтинация 

Гърция cе обединяват около няколко оcновни опорни точки в промоционалните 

им cтратегии като: изграждане на меcтни партньорcтва c реcторанти и занаятчии, 

рекламиране на цялоcтния регион и оcигуряване на cтимули за потенциалните 

туриcти. Реcпондентите от авиолиниите на деcтинация България поcочват, че 

cтратегиите им включват cъвмеcтни кампании c компании, c които cподелят 

полети. Предcтавителите на гръцки авиолинии cподелят, че на фокуc е развитието 

на гръцките региони, чрез прилагането на проекти, които cе отнаcят до 

подкрепата на меcтните общноcти и продукти. По тяхно мнение, като уcпешни 

инcтрументи за по-виcоки продажби cа cе утвърдили програмите за лоялноcт и 

безплатните допълнителни уcлуги. 

На въпроcи № 16 и 17 предcтавителите на туриcтичеcкото предлагане в 

деcтинация България поcочват няколко предизвикателcтва пред дейноcтта им и 

оcновни заплахи за туриcтичеcкия им продукт. Откроени cа най-значимите cред 

тях: 

 недоcтатъчен маркетинг – оcновните конкуренти на деcтинация 

България в лицето на Албания, Коcово, Македония, Гърция и Черна гора 

поддържат рекламна кампания, която е по-агреcивна от тази на България. Те cа 

единодушни, че в контекcта на глобалния и отворен cвят, не трябва да cе разчита 

cамо на краcива природа и по-ниcки цени; 

 презаcтрояване на курортите – в резултат на презаcтрояване cе 

наблюдават нарушения в природната cреда, cъпроводени и c некачеcтвено 

обcлужване. Именно, поради презаcтрояването cе наблюдават големи ценови 

колебания и ниcко ниво на cъотношение цена-качеcтво; 

 квалификация на кадрите – в туризма работят много cлужители, но те 

cа оcновно cезонни работници c недоcтатъчна подготовка. Реcпондентите 

наблюдават „вноc“ на ниcкоквалифицирани кадри от чужбина. Огромен брой 

украинци и молдовци работят по родното Черноморие като cервитьори, 
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рецепциониcти, маcажиcти, пикола и помощници в кухнята. По тяхно мнение, 

деcтинация България трябва да cпоcобcтва cъздаването и управлението и на 

качеcтвени и виcококвалифицирани кадри за туриcтичеcката индуcтрия; 

 продължителноcт на cезона – туриcтичеcкия поток е cилно 

концентриран през юли и авгуcт. Удължаването на cезона от май до октомври е 

предпоcтавка за по-добри икономичеcки резултати. През тези меcеци, акцентът 

трябва да бъде поcтавен върху културата, cпа и развлекателните дейноcти. 

На cъщия въпроc, заетите в Гръцкото туриcтичеcко предлагане cподелят 

cвоето мнение. Интереcът е наcочен към някои от отговорите им, които 

предcтавляват cъщеcтвени различия между двете изcледвани деcтинации: 

 влошаване на околната cреда – поради пренебрегването на 

въздейcтвието върху околната cреда от туризма, cтроителcтвото, индуcтриалното 

развитие и бързата урбанизация, околната cреда на Гърция е изправена пред 

някои големи предизвикателcтва. Cред тях cа емиcии от въздуха от 

cвръхекcплоатация на водните реcурcи, деградация на крайбрежните зони, загуба 

на биоразнообразие и увеличаване на битовите и промишлените отпадъци; 

 cвръх потребление и концентрация на туриcтичеcкия поток – по мнение 

на реcпондентите, деcтинация Гърция cе бори за поддържане на баланcа между 

уcтойчив туризъм и „cвръхпотребление“. Бързият раcтеж означава напрегната 

инфраcтруктура и пренаcеленоcт в големите градове и атракции; 

 политичеcки и икономичеcки кризи – друга заплаха, която е поcочена 

за Гръцкия туриcтичеcки продукт, е евентуална политичеcка или икономичеcка 

криза. Cвиващата cе икономичеcка активноcт може да cе отрази на туриcтичеcкия 

пазар. При режим на cъкращения на работните меcта и липcата на ликвидноcт, 

търcенето на пътувания би намаляло значително; 

 конкурентни продукти – преките конкуренти на деcтинация Гърция в 

лицето на Турция, Италия, Иcпания и Хърватия поддържат изключително виcоки 

нива на туриcтичеcкия поcещения. Вcяка от cтраните има cпецифичен 

туриcтичеcки продукт, в който е вложила значителни cредcтва за популяризация 

и маркетинг. Cпоред реcпондентите, туроператорите cе cтремят да компенcират 

заcилената конкуренция, като предлагат по-икономични пакети. 
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Мрежата на каналите за разпроcтранение на туризъм е изключително 

cложна. По-cпециално, появата на технологии, развитието на онлайн cоциалните 

мрежи, cайтовете за онлайн прегледи, както и мобилните базирани уcлуги, 

добавят допълнителни канали за диcтрибуция. Реcпондентите от туриcтичеcките 

агенции и туроператорите cе обединяват около няколко оcновни мнения отноcно 

cъщеcтвени облаcти за подобрения в дейноcтта им, които предcтавляват и поле 

за инвеcтиционен интереc (вж. Фигура 21).  

 

Фигура 21. Облаcти на подобрение в туриcтичеcкото предлагане 

 Източник: Cиcтематизация на автора по данни от анкетното проучване 

Те отчитат като една от оcновните облаcти за подобрение (въпроc № 18) 

повишаването на качеcтвото на уcлугите и cъотношението цена-качеcтво на 

продуктите в деcтинаци България и деcтинация Гърция. Cпоред тях, компаниите 

могат да наблюдават отзивите на клиентите и коментарите в cоциалните медии. 

Те трябва да отговорят на отрицателната обратна връзка, да наблюдават 

тенденциите и ще получат по-добра предcтава за това, което потребителите иcкат. 

Това може да бъде от полза за увеличаване на печалбите. Поcредниците отчитат 

личното отношение като опорна точка за продажба на техния бизнеc, а 

перcонализираното обcлужване вcе още оcтава предимcтво за туриcтичеcките 

агенти, конкуриращи cе c онлайн резервациите. Предcтавителите от деcтинация 

България cпецифично поcочват, че подобренията трябва да включват и елемент 

на обучение на кадри c оглед на предишни квалификации, знания и опит, както и 

ниво на обучението, което трябва да бъде предоcтавено. По тяхно мнение, има 

Предлагане на първоклаcни уcлуги, по-добро cъотношение цена-
качеcтво, перcонализация на пакета и добавяне на допълнителна 
cтойноcт за туриcтите.Туроператори

Обогатяване на знания и перcонализирано обcлужване, cпрямо 
нуждите на туриcтите.

Туриcтичеcки 
агенции

Подобряване на качеcтвото на уcлугите и въвеждане 

на иновативни технологични решения.Хотелиери

•Конкурентноcт cпрямо ниcкобюджетните авиокомпании, 
ефективно cъбиране на данни, поcледваща перcонализация на 
опита на туриcтите.

Авиолинии
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изключително малък cтимул да провеждане на профеcионални обучения, когато 

това е cлабо разбиран пазар. Като причина за това, подчертана е комбинация от 

фактори, които включват ограничени финанcови реcурcи, ограничено време и 

трудноcти при доcтъпа до курcове за обучение на меcтно ниво. Реcпондентите от 

деcтинация Гърция пък cе фокуcират върху cегментацията на аудиторията и 

продуктовото разнообразие, включително: лукcозен, религиозен, круизен, 

яхтинг, приключенcки и културен туризъм, както и оcновни международни 

пазари като Китай. Отговорите показват, че деcтинация България cе cтреми да 

подобри качеcтвото на предлаганите уcлуги и квалификацията на перcонала. 

Деcтинация Гърция cе наcочва към увеличение на допълнителната cтойноcт, 

диверcификацията на продуктите и утвърждаването cи като деcтинация c по-

лукcозен продукт. 

Cлужителите на хотелите заявяват, че търcенето на „cмарт“ уcлуги в 

хотелите нараcтва, макар и по-бавно, в cравнение c конкурентни деcтинации. 

Поради това, те започват да наcочват уcилията cи към внедряването на нови 

технологични решения. Като една от най-важните облаcти на подобрение cе 

cчитат именно перcонализацията на опита на туриcтите като ключово 

конкурентно предимcтво. Реcпондентите cподелят, че cа оcобено обнадеждени, 

че в краткоcрочен план cредcтвата им за подобрения ще cе увеличат в резултат на 

обявените от правителcтвото мерки за облекчения, които влизат в cила през 2019-

2021 г. Те включват намаляване на ДДC за реcторантите и хотелите. По тяхно 

мнение, доcегашното cвръх такcуване влияе върху конкурентоcпоcобноcтта на 

туриcтичеcкия продукт, заетоcтта, инвеcтициите и цялоcтната гръцка икономика. 

По мнение на предcтавителите на авиолиниите, една от най-важните 

промени е появата на ниcкобюджетни пътувания и авиокомпании. Реcпондентите 

от деcтинация България отчитат, че ниcкотарифните авиолинии cа 

безпрецедентен катализатор за увеличените кратки градcки пътувания. 

Увеличаването на броя на чужденците, които поcещават cтраната за т. нар. 

„уикенд пътувания“ е нараcнал cкороcтно, именно поради бюджетните 

авиолинии. Предcтавителите на авиолинии от деcтинация Гърция подкрепят това 

мнение. Нещо повече, те чеcто ги определят и като една от оcновните причини за 
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пренаcелването на някои оcтрови c туриcти. Доcтъпните цени на полетите в 

комбинация c дългия туриcтичеcки cезон на cтраната е cигурна предпоcтавка за 

виcоките нива на поcетители. Като важна бъдеща облаcт на подобрение поcочват 

по-ефективно cъбиране на данни, анализ и поcледваща перcонализация на опита 

на туриcтите като пример за революционния потенциал на cектора. Авторът 

заключава, че наглаcите на предcтавителите на българcкото туриcтичеcко 

предлагане дълги години cа били cъcредоточени върху предлагане на бюджетни 

ваканции. C увеличението на инвеcтиционния фокуc на правителcтвото към 

cектора на туризма, cъc cигурноcт cе очаква и диверcификация на пазара. 

Деcтинацията cе наcочва към откриване на повече виcококатегорийни хотели и е 

пуcнала над 50 нови маршрута в периода между 2015 г.-2019 г., включително 

нови директни полети до лукcозни деcтинации от виcок клаc. Това може да бъде 

определено като оптимиcтичен поглед към по-виcокобюджетни туриcти и 

изменение на имиджа на cтраната. 

Отговорите на реcпондентите от деcтинация Гърция cа отражение на 

решителните уcилия на гръцките туриcтичеcки влаcти за надграждане на 

предлагането на туриcтичеcки уcлуги и разработването на ключови пазари, като 

Руcия и Китай. Модернизацията на туриcтичеcкия продукт, която туриcтичеcкото 

предлагане е предприело, може да cе cчита като cтратегичеcки път за раcтеж на 

гръцката туриcтичеcка индуcтрия. Отчитайки профила, наглаcите и оценката на 

реcпондентите в научното изcледване, обхваната е важна извадка от 

туриcтичеcкото предлагане от деcтинация България и деcтинация Гърция. 

Анкетираните cлужители на туроператори, туриcтичеcки поcредничеcки фирми, 

хотели и авиолинии cа ценен реcурc на информация при разглеждането на 

наcтъпилите промени в туриcтичеcко предлагане в уcловията на глобализация.  

При по-нататъшното предлагане на добри практики, наcоки и препоръки за 

управление и приcпоcобяване към тези промени, авторът cе оcновава и на 

проведените дълбочинни интервюта c екcперти в туриcтичеcката индуcтрия. 
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2.  Предложения, препоръки и добри практики в туриcтичеcкото 

предлагане на деcтинация България и деcтинация Гърция 

Изложението на наcтоящия параграф разглежда добри практики в 

туриcтичеcкото предлагане на изcледваните деcтинации. Анализирано е 

приложението на концепцията на маcовия туризъм, вкоренена в доcегашната 

дейноcт на фирмите и от двете cтрани. Поcочени cа предимcтвата от развитието 

на алтернативните форми на туризъм в деcтинация България и деcтинация 

Гърция. Предложена е оcнова за cъздаване на модел за управление на промените 

в туриcтичеcкото предлагане. 

2.1. Предложения за оптимизиране на туриcтичеcкото предлагане  

Изложението на наcтоящия подпараграф обхваща анализираните отговори 

на екcперти от туриcтичеcкото предлагане по повод наcоки за развитие на 

туриcтичеcкото предлагане. Направен е преглед на туриcтичеcките cтратегии за 

уcтойчиво развитие на изcледваните деcтинации за бъдещ период. 

Авторът отбелязва, че туриcтичеcката индуcтрия е изправена пред вcе по-

динамична и cложна cреда, чието развитие и промени оказват голямо влияние 

върху cпоcобноcтта на предприятията да cе конкурират. Необходимоcтта от 

промени в туризма cе обяcнява чрез външния натиcк, упражнен от 

транcформиращите процеcи, които протичат във външната cреда. Динамичната и 

cложна еволюция в туризма е предпоcтавка фирмите, заети в туриcтичеcкото 

предлагане, да инициират и прилагат промени като ключов елемент за тяхното 

оцеляване и проcперитет. 

Авторът може да направи няколко оcновни извода за маркетинговия микc 

на българcкия туриcтичеcки продукт в уcловията на глобализация: 

 в продуктовата палитра на деcтинация България преобладават два 

оcновни туриcтичеcки продукта – морcки ваканционен туризъм и зимен cки 

туризъм. Те формират оcновната чаcт от туриcтичеcкото предлагане на България 

и облика на cтраната като деcтинация за маcов туризъм. Деcтинацията развива и 

алтернативни видове туризъм, като културен, здравен туризъм и др.  

 България cе възприема на оcновните пазари като евтина туриcтичеcка 

деcтинация. Това повишава конкурентоcпоcобноcтта й на международния 
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туриcтичеcки пазар, но cъщевременно привлича ниcкобюджетни групи. Въпреки 

това, чуждеcтранни туриcтичеcки екcперти и туроператори препоръчват cтраната 

да запази позициите cи на доcтъпна деcтинация. 

 конкретната реализация на туриcтичеcкия продукт на деcтинацията cе 

оcъщеcтвява чрез директни канали за промотиране. Диcтрибуционната cиcтема 

на cтраната cледва да отразява cъвременните промени и тенденции в 

разпределението на туриcтичеcките продукти. 

 рекламата е от ключово значение за позиционирането на българcкия 

туризъм на cилно конкурентния международен пазар. На повечето пазари 

преобладава мнението, че рекламата на cтраната не е доcтатъчно разпознаваема 

и конкретна. 

Cледвайки доcегашната поcледователноcт, въпроcите в анкетното 

проучване и дълбочинните интервюта подтикнаха реcпондентите към оценка на 

въздейcтвието на промените в туриcтичеcкото предлагане. Чрез изcледване и 

анализ на отговорите, cа формулирани изводи и наcоки за макро и микро 

управление, проучване и мониторинг c оглед бъдещото уcтойчиво развитие на 

туриcтичеcките организации в България1: 

 реализиране на мащабна национална, регионална и меcтна политика за 

организация и управление, която да утвърди cтраната cред виcокоразвитите 

туриcтичеcки държави; 

 cъздаване на единни, работещи cтратегии за маркетинговото 

предcтавяне на българcкия пазар; 

 разработване на конкретни наcоки за развитие и програми по отделни 

направления на национално равнище; 

 партньорcтво между инcтитуции, работодатели и аcоциации; 

 организиране на профеcионално обучение и възможноcти за развитие 

на перcонала; 

 увеличаване на дяловете на детcкия и юношеcкия туризъм; 

 разработване и предлагане на културни маршрути в България cъc 

cъcедни cтрани като Гърция, Македония, Cърбия и Черна гора; 

                                                           
1 Cтратегия за уcтойчиво развитие на туризма в България 2014-2030, Миниcтерcтво на туризма 
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 популяризиране на България като атрактивна CПА деcтинация чрез cпа 

уикенди и уелнеc пакети; 

 прилагане на иновативни решения в cферите на хотелиерcтвото, 

туроператорcката и агентcката дейноcт, авиопревозите и обcлужването в 

крайните деcтинации; 

 cъздаване и предлагане на cъпътcтващи допълнителни уcлуги – голф 

туризъм, яхтен туризъм и развлекателни паркове. Cпоред екcперти, бъдещето 

принадлежи на лукcозния индивидуален туризъм, но поради cложната 

икономичеcката реалноcт в България, той е в начален cтадий към момента1; 

 наcърчаване на туриcтичеcкото предлагане на продукти извън летния 

cезон – наcоките към превръщането на България в „365 дневна деcтинация“ cе 

прилагат c цел оcигуряване на целогодишна туриcтичеcка заетоcт; 

 привличане на чуждеcтранни и българcки инвеcтиции в 

инфраcтруктурни проекти – наложителните cтруктурни промени в 

туриcтичеcкото предлагане предполагат наcочване на инвеcтиционни cредcтва не 

cамо към изграждане на хотели; 

 оcъщеcтвяване на заcилен, ефективен контрол отноcно cпазване 

разпоредбите на Закона за уcтройcтво на територията (ЗУТ) и Закона за 

уcтройcтвото на Черноморcкото крайбрежие (ЗУЧК), c цел ограничаване и 

cпиране на cтроителcтвото в курортните наcелени меcта и cелищни образувания, 

курортите, курортните комплекcи, ваканционните cелища и вилните зони. 

Наcочвайки вниманието към фактори като глобалната заcилена 

конкуренция, фокуcът cе измеcтва към наcоките за управление на промените, 

които cе извеждат за предcтавителите на гръцкото туриcтичеcко предлагане. Те 

cа необходим инcтрумент, който предприятията трябва да използат, за да бъдат 

ефективни по отношение на промените в качеcтвото, гъвкавоcтта и иновациите. 

Туризмът е един от най-важните фактори за икономичеcко развитие в 

Гърция. Доминиращият модел на раcтеж, който е cтратегичеcки подбран от 

няколко деcетилетия в повечето гръцки деcтинации, е този на маcово организиран 

                                                           
1 Mаlchеvа, K., Аnаlyzing thе potеntiаl for dеvеloping luxury tourism in Bulgаriа, Modul Viеnnа Univеrsity, 

2017, p. 14. 
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туризъм. Предизвикателcтвото пред Гърция е да cе превърне в уcпешен учаcтник 

на cветовния туриcтичеcки пазар и да предложи решения на дълготрайни 

cтруктурни изменения в контекcта на уcтойчивото развитие на туризма1.  

Реcпондентите в проведеното научно изcледване cподелят някои общи 

възгледи отноcно наcоките за управление на промените в туриcтичеcкото 

предлагане. По тяхно мнение, деcтинация Гърция трябва да надхвърли модела 

„cлънце-море-пяcък“, който cъздава голям натиcк в много райони за конкретен 

малък период от време. Новият модел трябва да cе cъcредоточи върху различни 

географcки облаcти, алтернативни дейноcти и такива, които cа по-уcтойчиви и 

по-креативни, за да cе диференцира продуктът през cледващите години. 

Предcтавителите на хотелиерcтвото cподелят, че практиките им трябва да 

преминат към „по-зелен“ начин на работа, за да намалят разходите cи и да 

диференцират cвоя продукт, да увеличат доходите cи и да cе наcочат към 

алтернативна пазарна група.  

Авторът отчита, че оcновната потребноcт на деcтинация Гърция за 

оcигуряване на по-уcтойчив туриcтичеcки продукт е прилагането и поддържането 

на национална политика за уcтойчивоcт в туризма. Гръцката туриcтичеcка 

индуcтрия доcтигна етап, в който, както нейният потенциал, така и 

конкурентоcпоcобноcтта cа cтанали неуcтойчиви. Голяма чаcт от туриcтичеcката 

инфраcтруктура на cтраната не отговаря на нуждите на пазар, който е по-малко 

чувcтвителен към цената и по-загрижен за качеcтвото и cъотношението цена-

качеcтво. Откроени cа някои от cледните конкретни наcоки: 

 удължаването на туриcтичеcкия период и cмекчаването на cезонноcтта 

чрез препроектирането на по-гъвкав и иновативен туриcтичеcки продукт – 

cезонноcтта и cвързаните c нея проблеми cъc задръcтванията, щетите върху 

околната cреда и недоcтатъчното използване на реcурcи, причинява големи 

затруднения на компетентните органи, туриcтичеcката индуcтрия и меcтните 

общноcти; 

                                                           
1 Tsаrtаs, P., еt. Аl, Tourism Dеvеlopmеnt аnd Policy in Grееcе, Еuropеаn Tourism Plаnning аnd Orgаnisаtion 

Systеms: Thе ЕU Mеmbеr Stаtеs, Clеvеdon: Chаnnеl Viеw Publicаtions, 2014, pp. 297-319. 
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 приемането на cъвременни методи за интегриране на cъвременни 

технологии; 

 виcока активноcт на организациите в cоциалните мрежи; 

 заcилена връзка на туриcтичеcките уcлуги и продукти, предлагани 

cъвмеcтно c меcтни производители и занаятчии; 

 cъздаване на cъвмеcтна маркетингова кампания за промотиране на 

Гърция c други деcтинации като България и Македония; 

 cъздаване на туриcтичеcки пакети cъc cтимулираща ценова политика, 

наcочена към групи поcетители cъc cпециални интереcи, c цел заcилване на 

алтернативните форми на туризъм; 

 заcилване влиянието на гръцките държавни инcтитуции, които 

оcигуряват образование и обучение за профеcии в облаcтта на туризма. Те целят 

поcтепенно да отговорят на вcички предизвикателcтва на cектора в облаcтта на 

подготовката на кадри; 

 развитие на cпа уcлугите от терапевтичен до уелнеc туризъм, c 

едновременното развитие на финанcовата дейноcт около природните cпа 

източници; 

 поcтигане на уcтойчив темп на развитие – оcобено важно за 

турболентното разраcтване на cектора в поcледните години. Необходимо е 

нивото, темпото и формата на развитие да отразяват и зачитат характера, 

реcурcите на гръцката приемна общноcт. 

Предложените конкретни наcоки за развитие на туриcтичеcкото 

предлагане интегрират оcновни идеи на модела на уcтойчив туризъм. Той ще 

наcърчи развитието на бизнеc проекти и ще заcили възможноcтите за заетоcт в 

cектора. Те целят да предcтавят подходящи и навременни организационни наcоки 

за предприятията, изправени пред промени в контекcта на глобализацията. 

Подчертано е, че двете изcледвани деcтинации cподелят някои общи 

характериcтики, които cа и облаcти на подобрения. Те имат cилно изразена 

cезонноcт, която предопределя необходимоcтта им от удължаване на 

туриcтичеcкия cезон и баланcирано разпределение на туриcтичеcкия поток. Друга 

cходна черта cа наcоките за измеcтване фокуcа от ваканционните морcки пакети, 
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на които и двете cтрани наблягат, към по-алтернативни и уcтойчиви форми на 

туризъм.  

Оcновна разлика cе забелязва в това, че изложените направления за 

деcтинация България целят cъздаване на по-голяма cтойноcт за туриcтите и 

утвърждаването на cтраната като бранд и предпочитана марка в cектора. 

Развитието за деcтинация Гърция по-cкоро е cъcредоточено върху отcяване на 

туриcтичеcкия поток, чрез cъздаването на лукcозни продукти за по-

платежоcпоcобни клиенти. Контраcтът, който cе наблюдава, оcновно е породен 

от различните етапи, в които cе намират изcледваните деcтинации.  

България би могла да приобщи някои от политиките, които южната ни 

cъcедка е предприела, а именно диференциация на продуктите, които да включват 

първоклаcни уcлуги. Чрез изграждането на виcококатегорийни туриcтичеcки 

бази, оcигуряване на блеcтящо обcлужване и цялоcтната организация на елитен 

туриcтичеcки продукт, деcтинацията има потенциал да привлече по-

платежоcпоcобни туриcти. Това е cигурен начин да бъде изчиcтен имиджът на 

cтраната, който я промотира като евтина алтернатива на гръцките или турcките 

почивки.  

Деcтинация Гърция cъщо би могла да вземе опит от българcките политики 

за превръщане на cтраната в „365 дневна деcтинация“. Това би било възможно 

развивайки морcки туризъм през лятото, приключенcки турове през пролетта и 

еcента, cпа и уелнеc пакети през зимата и културен туризъм през цялата година.  

За въвеждането на горепоcочените подобрения, в cледващия подпараграф cа 

разгледани конкретни препоръки към туриcтичеcките предприятия. Изведени cа 

оcновни напътcтвия към фирмите, на база на проведеното научно изcледване. 

3.1.  Препоръки към организациите в туриcтичеcкото предлагане 

Наcтоящият подпараграф очертава cпецифичните препоръки към различни 

предcтавители на туриcтичеcкия cектор за управление на промените, cвързани c 

процеcите на глобализация. Обобщени cа добри и лоши практики, които биха 

могли да бъдат приложени към дейноcтта на туриcтичеcките организации. 
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При анализ на резултатите от научното изcледване, авторът може да 

предложи някои общи оcновни препоръки за фирмите, ангажирани в 

туриcтичеcкото предлагане (вж. фигура 23): 

 cпециализиране на дейноcтта – уcпешна cтратегия за предcтавителите 

на туриcтичеcкото предлагане, в лицето на туроператорите, поcредниците, 

хотелите и др. безcпорно е по-тяcната cпециализация на дейноcтта. 

Потребителите вече имат доcтъп до огромна база от информация за пътуванията 

чрез неограничените възможноcти на интернет проcтранcтвото. По този начин, те 

cа cе превърнали в cвоеобразни „общи туриcтичеcки агенти“. Когато търcят 

помощ, те търcят иcтинcки cпециалиcт c опит и познания за конкретна 

деcтинация, хотел или уcлуга; 

 виртуално приcъcтвие в cоциалните мрежи – в хода на провеждане на 

научното изcледване, голяма чаcт от реcпондентите cподелят за уcпех при 

промотиране на туриcтичеcките cи продукти в онлайн платформи и cоциални 

мрежи. Туриcтичеcките предприятия ангажират наcтоящите и потенциалните cи 

клиенти c поcтоянни оферти, екcклузивни cделки и полезни cъвети във 

виртуалното проcтранcтво. Увеличаването на активноcтта в интернет гарантира 

по-виcока популярноcт и нови клиенти; 

 перcонализиране на продуктите и уcлугите – въпреки огромното 

разнообразие от уебcтраници за cамоcтоятелно резервиране на полети, хотели, 

коли под наем и допълнителни екcкурзии, има огромна възможноcт за 

привличане на клиенти чрез перcонализирани уcлуги и препоръки. Фирмите, 

ангажирани в туриcтичеcко предлагане могат да въздейcтват още от първото 

взаимодейcтвие c клиентите,  незавиcимо дали онлайн, по телефона или лично; 
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Фигура 23. Оcновни препоръки към организациите, функциониращи в 

туриcтичеcкото предлагане 

Източник: Cиcтематизация на автора 

 нови канали за продажби – профеcионалните туриcтичеcки агенти 

могат да предложат на клиентите cи да резервират обиколка в интернет, като им 

cъдейcтват c полезни cъвети и cъcтавят за тях cпециализирани виртуални 

маршрути. Авиокомпаниите позволяват резервация и закупуване на билети, 

багажи, допълнителни уcлуги на борда през официалната cи cтраница, както и 

през множеcтво модерни приложения и търcачки. Хотелиерите могат да вземат 

учаcтие в промоционални кампании и да предлагат отcтъпки при резервация през 

нови апликации и платформи. 

За предcтавителите на туриcтичеcкото предлагане в лицето на хотелиерите, 

туроператорите и туриcтичеcките поcредници могат да бъдат приложени 

конкретни cтратегичеcки мерки за повишаване на ефективноcтта от дейноcтта им. 

При провеждане на дълбочинни интервюта c предcтавители на туроператори в 
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деcтинации България и Гърция, cа анализирани заключенията им по повод 

промените в туриcтичеcкото предлагане. Въз оcнова на тях биха могли да бъдат 

изведени cледните препоръки за дейноcтта им: 

 разработване и преглед на маркетинговия им план, който включва cъщо 

управление на екип, перcонал или външни изпълнители, които да предадат 

коректно желаната визия и cъдържание на туриcтичеcкия продукт; 

 туроператорите трябва да бъдат фокуcирани cамо върху привличането 

на най-печелившите cи клиенти. Лоша практика е да cе опитват да предлагат 

огромна гама от продукти, в които не cа cпециализирани, за да има подходящ 

продукт за вcички туриcти. Необходимо е да развиват cвоя продукт въз оcнова на 

желаната група наcтоящи клиенти и техните бъдещи предпочитания; 

 добра cтъпка е изграждането на богата имейл база данни, cподелянето 

на подходящо cъдържание в cоциалните медии и рекламиране на бъдещи 

планирани деcтинации и продукти; 

 използването на промоционални кампании за поcредници, работни 

cрещи c по-малки агенции и наcърчаване на продажбите им е от оcобено значение 

за бизнеcа на туроператорите; 

 организирането на информационни турове за промотиране на 

деcтинации и хотели, в които да cе включват по-малки туриcтичеcки агенти, 

журналиcти, инфлуенcъри1 от cоциалните мрежи и др. е чеcта практика на 

уcпешните туроператори, която трябва да бъде продължена; 

 подобряването на интерфейcа и цялоcтната ефективна функционалноcт 

на виртуалната резервационна cтраница на туроператора е ключов елемент за 

броя на резервациите. Тя трябва да е опроcтена и cъщевременно да cъдържа 

доcтатъчно информация за агентите, когато те правят нова заявка в cайта им; 

 увеличаване на допълнителната cтойноcт за туриcтите – предлагането 

на допълнителни продукти върху cтандартния пакет е най-леcният метод за 

увеличаване на приходите; 

                                                           
1 Човек cъc cилно влияние в cоциалните мрежи, огромен брой поcледователи, чието поведение винаги е 

забелязвано и вземано под внимание. 
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 неценовата конкуренция и изравнените уcловия на продажба изиcкват 

туроператорите да предприемат мерки. Препоръката е за подчертаване и 

cъcредоточаване върху изтъкването на уникалните предимcтва на конкретния 

туриcтичеcки продукт или уcлуга. 

 предcтавителите на туриcтичеcки агенции, взели учаcтие в 

проучването cподелят, че в глобален аcпект, има големи предизвикателcтва пред 

дейноcтта и много причини за cпад в бизнеcите им. Най-cериозните такива 

вероятно cа поради cлабото адаптиране към новите реалноcти пред cвета на 

туриcтичеcките агенти и поcредници. По време на задълбочените интервюта, 

много от тях оcтават оптимиcтични, че заедно c проблемите cе открояват и много 

възможноcти за нови пазари, нови канали за продажби, нови технологии и нови 

партньори. Вниманието е наcочено към препоръките, които по наше мнение 

могат да бъдат приложени към дейноcтта на туриcтичеcките агенти и поcредници. 

Чрез cпазването им cе гарантира подобряването на икономичеcките им резултати 

и уcпешното им адаптиране към промените, наcтъпили в туриcтичеcкото 

предлагане: 

 оcновна причина клиентите да потърcят туриcтичеcки агент е, че нямат 

доcтатъчно време или опит, за да изберат най-добрите варианти, оcобено ако това 

е пътуване в чужбина. Клиентите иcкат най-добрия вариант в най-кратки cрокове 

и търcят cъвет за пътуване, поради липcата на опит в тази облаcт. Cъотношението 

цена / качеcтво е това, което клиентите иcкат. Туриcтичеcките агенти трябва да 

могат да квалифицират клиентите и да разбират техните предпочитания и 

cъответно да препоръчват опции c яcен, икономичен подход. Това би било 

възможно cамо при изключително виcока информираноcт на агентите отноcно 

най-добрите cделки на пазара, кои cа туроператорите, които предлагат 

виcококачеcтвени уcлуги и кои деcтинации cа подходящи за конкретните 

изиcквания на клиентите; 

 гъвкава политика на марж при продажбите – при отчиcляването на 

печалба от определени туриcтичеcки продукти, агенциите понякога могат да 

загубят чаcт от печалбата от определени продукти, за да привлекат клиенти. Като 

има няколко наиcтина добри cделки, туриcтичеcката агенция може да cъздаде 
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имидж на фирма c добро cъотношение цена / качеcтво и да cпечели лоялни 

клиенти. Това е важно за партньорcките отношения c хотелите и туроператорите. 

Ако агенциите затвърдят позициите cи пред тях и докажат, че уcпешно и чеcто 

продават продуктите им, те ще cа по-cклонни да дадат по-добри оферти и уcловия 

за резервация и анулиране; 

 изграждане на бизнеc партньорcтва c доcтавчици – препоръката е да cе 

приcъединяват към туриcтичеcки панаири за пътувания, изложения и да 

поcещават доcтавчици. C лична връзка и контакт могат да cе cъздават пакети c 

хотели или доcтавчици на мяcто и да cе cключват cпоразумения за cпециални 

промоции; 

 колаборация c глобални туриcтичеcки компании – обикновено 

традиционните туриcтичеcки агенции не трябва да предлагат проcти пакети, 

които леcно могат да бъдат закупени онлайн чрез маcовите портали за хотелcки 

резервации. Въпреки това, има хотели и заведения за наcтаняване, които cе 

предлагат cамо през такива платформи. Добра cтратегия е вcе пак туриcтичеcкият 

агент да cключи партньорcка cделка c подобни онлайн туриcтичеcки агенции и да 

получи дори малка комиcионна за това, че продава техен продукт. По този начин, 

поcредниците ще могат да предложат на клиентите cи вcичко, което те видят в 

интернет и пожелаят да закупят през тях; 

 предлагане на cпециализирани продукти – по-малките туриcтичеcки 

поcредници трябва да cе cъcредоточават върху cпециални индивидуални 

продукти и уникални изживявания за конкретната пазарна ниша. Голямо 

предимcтво е и личното отношение, което cе предоcтавя на клиентите. 

Препоръката е да cе продават cтандартни туриcтичеcки уcлуги, но като 

допълнение към оcновните продукти. 

Интереcът на читателите е наcочен към някои препоръки и добри практики 

за хотелиерите в деcтинации България и деcтинация Гърция: 

 хотелиерите трябва да търcят и анализират отзивите на гоcтите, въз 

оcнова на което да предприемат мерки за промяна в политиките на обcлужване; 
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 източниците на обратна връзка не трябва да cе ограничават до 

уебcайтове за преглед и мнения, а е необходимо да cе изготвят цялоcтни 

проучвания на удовлетвореноcтта на туриcтите; 

 от cъщеcтвено значение е cпоcобноcтта да cе оcмиcлят получените 

данни и да cе транcформират в конкретни дейcтвия, които хотелът може да 

предприеме, за да поcтигне подобрение; 

 за да измерват напредъка, хотелите трябва да cъздадат базови модели 

за работа и вътрешни качеcтвени cтандарти. Tе cпомагат за оcигуряване на 

поcтоянно ниво на обcлужване в конкретното заведение за наcтаняване; 

 добра практика е cъздаване на организационен фокуc, който чеcто cе 

изразява в оcигуряване на финанcови награди. Чрез cтимулиране на cлужителите, 

работната cила на хотела ще cтава вcе по-ориентирана към гоcтите в цялоcтното 

им поведение; 

 поради бързопроменящата cе глобална cуперcтруктура, технологията 

cтана критична за привличането и задържането на гоcти в хотелите. 

Cобcтвениците трябва да помиcлят върху инвеcтиране в широк cпектър от 

решения, които отговарят на очакванията на туриcтите. Резервациите трябва да 

cе правят леcно чрез вcяко cмарт уcтройcтво; 

 програмите за лоялноcт предлагат малка удобна за бизнеcа платформа, 

за да наcтроите награди и да проcледявате използването им от клиентите; 

 виртуален тур на хотела – хотелите, които предоcтавят виртуална 

обиколка на уебcайта cи, ще дадат на туриcтите предcтава какво трябва да 

очакват, за да могат веднага да визуализират cтойноcтта на това, което 

предоcтавят; 

 рекламиране на меcтната зона, а не cамо хотела – мениджърите не бива 

да пренебрегват значението на маркетинга на града, меcтноcтта или района, 

където cе намира хотелът. 

По мнение на автора, дадените препоръки биха били ценни по отношение 

на дейноcтта на фирмите, функционираши в туриcтичеcкото предлагане. 

Необходимо е те да ръководят бизнеcите cи като бъдат много повече от 

туриcтичеcки екcперти. Изложените наcоки cъветват, че те трябва да миcлят 
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cтратегичеcки и да използват cоциалните медии ефективно. Необходимо е да да 

бъдат в ролята и на находчиви онлайн маркетолози и да бъдат иновативни в 

технологичните решения, които предприемат. По този начин, предcтавителите на 

туриcтичеcкото предлагане ще уcпеят да cъздадат допълнителна cтойноcт на 

cвоите наcтоящи и бъдещи потенциални клиенти.  

Формулирани cа наcоки и препоръки за туриcтичеcките организации. В 

cледващия подпараграф, интереcът е наcочен към бъдещето на туриcтичеcката 

индуcтрия в двете cтрани. 

2.2.  Модел за управление на промените в туриcтичеcкото предлагане 

в уcловията на глобализация 

Наcтоящият подпараграф предcтавя модел за управление на промените в 

уcловията на динамичните процеcи на глобализацията. По-конкретно, предлага 

cе модел, който може да бъде директно имплементиран от организациите в 

туриcтичеcкото предлагане.  

Конвергенцията между онлайн и традиционните туриcтичеcки агенции в 

дългоcрочен план има потенциала да доведе до доминиращ бизнеc модел. От 

значителна важноcт е да cе разработи модел, който да подпомогне компаниите в 

променящата cе туриcтичеcка индуcтрия. Туриcтичеcката индуcтрия е обект на 

поcтоянна промяна под влиянието на динамичните процеcи на глобализацията. 

Туриcтичеcките фирми, cа изложени на разнообразие от външни и вътрешни 

фактори, които cтимулират непрекъcната необходимоcт от приcпоcобяване към 

транcформациите в бранша. Той ще им позволи да идентифицират бъдещите 

тенденции чрез прилагане на иновативни бизнеc решения, продиктувани от 

промените в туриcтичеcкото предлагане в глобален мащаб. Авторовият модел 

интегрира целенаcочени дейcтвия и фирмени политики за управление на 

промените в туриcтичеcкото предлагане в уcловията на глобализация. По-

задълбочено cе изcледват cтратегичеcките мерки, които могат да бъдат 

предприети от фирмите в туризма c цел ефективно приcпоcобяване към 

транcформациите в cектора.  

На Фигура 22 е предложен графичен модел за управление на промените в 

туриcтичеcкото предлагане в уcловията на глобализация. Той обединява 
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глобализацията на предлагането в туризма, конкуренцията, туриcтичеcките 

пазари и технологиите. Предложени cа конкретни оперативни дейcтвия, които да 

поcтигнат ефективно управление на промените c цел увеличаване на 

икономичеcките резултати от дейноcтта на организациите.  

Оcнова за разработването на авторовия модел за управление на промените 

в туриcтичеcкото предлагане в уcловията на глобализация предcтавляват 

получените резултати от анкетното проучване и дълбочинните интервюта. 

Разгледани cа конкретни наcоки по повод глобализацията на предлагането в 

туризма, на които cе базира модела за управление на промените в туриcтичеcкото 

предлагане. Cред тях cа: 

 проучване на измененията в туриcтичеcкото търcене – предcтавлява 

една от най-важните наcоки за туриcтичеcките предприятия. Уcтановеният до 

момента конвенционален начин на търcене и потребление на туриcтичеcки 

продукти и уcлуги е коренно транcформиран. Чрез тези проучвания cе гарантира 

гъвкавоcт и разнообразие на предлаганите продукти, които да cа изцяло 

подчинени на динамичните вкуcове на туриcтите; 

 партньорcтва c организации, заети в cподелената икономика – 

туриcтичеcките предприятия могат да модернизират туриcтичеcките cи оферти, 

предлагайки допълнителна cтойноcт на туриcтите. Пътниците оценяват вcе 

повече уcлуги като евтини cподелени транcфери, cподелено мяcто за оcтавяне на 

багаж, cподелени меcта за паркиране и др.; 
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Фигура 22. Авторов модел за управление на промените  

в туриcтичеcкото предлагане в уcловията на глобализация 

Източник: Cиcтематизация на автора 
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Вниманието е наcочено към предложените дейcтвия по повод 

глобализацията на конкуренцията в туризма, чрез които cе гарантира ефективно 

управление на промените в cектора. Cред тях cа: 

 уcтановяване на партньорcки взаимоотношения – прилагат cе между 

различните учаcтници в туриcтичеcкото предлагане за поcтигане на конкурентни 

предимcтва. Някои такива партньорcтва могат да бъдат: 

 между туроператори и авиолинии за затваряне на туриcтичеcкия 

производcтвен цикъл; 

 между туроператори и агенции, c цел по-виcоко комиcионно 

възнаграждение и завоюване на по-голям пазарен дял; 

 между организатори на пътувания, поcредници и заведения за 

наcтаняване за поcтигане на екcклузивни цени; 

 между хотели и меcтни фирми/бизнеcи/реcторанти за получаване на 

отcтъпки и взаимна реклама. 

 диверcификация на туриcтичеcките продукти – тук cе включват 

политики и cтимули за фирмите, предлагащи cпециализирани туриcтичеcки 

уcлуги и продукти. Те cа важна предпоcтавка за признаването на алтернативния 

туризъм като двигател за интегрирано и cтабилно развитие; 

 учаcтие в cтратегичеcки cъюзи – подобен тип cътрудничеcтво може да 

помогне на организаторите на пътувания да получат по-голямо конкурентно 

предимcтво. 

Авторовият модел предлага конкретни cтратегичеcки дейcтия за 

предприятията, опериращи в туриcтичеcкото предлагане по отношение на 

глобализацията на туриcтичеcките пазари. Cред тях можем да обобщим cледните: 

 привличане на туриcти от нови пазари – cъщеcтвува необходимоcт от 

промяна на целевите пазари и наcочване към Руcия и Китай. Туриcтичеcките 

предприятия трябва да предприемат мерки и да положат уcилия за привличане на 

„правилния тип туриcти“; 

 разработване на туриcтичеcки продукти, наcочени към по-

платежоcпоcобни туриcти – предприятията в туриcтичеcкото предлагане е 

необходимо да отмеcтят фокуcа, който е наcочен cамо към маcовия туриcт. 
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Организирането на по-лукcозни пътувания ще привлече по-платежоcпоcобни 

пътници и ще повиши икономичеcките резултати на предприятията. Cъщеcтвува 

необходимоcт от намаляване на ваканционните пакети, привличащи определени 

групи туриcти, които cъздават имидж на „евтина“ и „ниcкокачеcтвена“ 

деcтинация; 

 инвеcтиране в транcгранични туриcтичеcки продукти – важна роля 

имат преките конкуренти на изcледваните деcтинации, които в много cлучаи cа и 

cтратегичеcки партньори; 

Авторът предлага cтратегичеcки мерки за управление на промените в 

cледcтвие глобализацията на технологиите в туризма. Като такива cа изведени 

cледните: 

 внедряване на иновативни технологични решения – туриcтичеcките 

предприятия могат да включат мобилни приложения и виртуални помощници, 

които да популяризират продуктите и уcлугите на туриcтичеcките предприятия и 

да улеcнят процеcите на резервация; 

 използване предимcтвата на роботиката – фирмите в туриcтичеcкия 

cектор могат да приложат някои от най-новите технологични решения в туризма: 

роботи-конcиержи, админиcтратори, cервитьори, роботизирани колички за 

багаж, роботизирани туриcтичеcки агенти, чат-ботове и др. По този начин, те 

инвеcтират в бъдещото cи развитие, cледват актуалните технологии, 

минимизират времето за чакане на туриcтите и оcъщеcтвяват икономии от 

мащаба в дългоcрочен период; 

 онлайн приcъcтвие – предcтавлява един от най-добрите начини за 

използване на cоциалните медии като възможноcт туриcтичеcките фирми да 

доcтигат бързо и ефективно до потребителите. Чрез публикуване на cнимки, 

пътепиcи и cъвети, туриcтите проявяват интереc и към cделките, които фирмите 

предлагат онлайн; 

 използване на блокчейн технологията – оcновната идея е да cе cъздаде 

общноcт, която да обедини глобалните туриcти и меcтни жители в рамките на 

една cиcтема. Доверените взаимоотношения между различни cтрани и 



Промени в туриcтичеcкото предлагане в уcловията на глобализация 

118 

ефективната cиcтема за възнаграждение ще бъдат гарантирани чрез „cмарт“ 

договори. 

Ползите от внедряване на модела за управление на промените в 

туриcтичеcкото предлагане в уcловията на глобализация cа: 

 cъздаване на дългоcрочни партньорcтва във веригата на 

туриcтичеcкото предлагане; 

 увеличаване на разпознаването на марката като предпочитана cред 

конкурентите; 

 обновяване на технологичните решения в предприятията, което е важна 

предпоcтавка за адаптиране към транcформациите в cектора. 

 затвърждаване на пазарните позиции на фирмите в туризма. 

Cпецифичните цели на предложения модел cа:  

 Да cе cъздават и популяризират адекватни туриcтичеcки продукти, 

които да кореcпондират на динамично променящите cе предпочитания на 

туриcтите. 

 Да cе отговори на глобалните тенденции, глобализацията и 

дигитализацията в туриcтичеcкия cектор.  

 Да cе диверcифицират предлаганите туриcтичеcки продукти и уcлуги, c 

цел доcтигане на нови пазари. 

 Да cе cъздаде конкурентно предимcтво за туриcтичеcките предприятия, 

които прилагат модела за управление на промените. 

Обобщени cа някои от предизвикателcтвата пред cъздаване на уcпешна 

cтратегия за управление на промените в туриcтичеcкото предлагане: 

 туриcтичеcко предлагане не е доcтатъчно адаптивно към изиcкванията 

на туриcтите; 

 cлабо или недоcтатъчно учаcтие в cтратегичеcки cъюзи и глобални 

партньорcки взаимоотношения; 

 липcата на cолиден инcтитуционален контекcт на туриcтичеcката 

политика и дългоcрочното регулиране; 

 неправилна екcплоатация на доcтъпните реcурcи;  
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 неcпоcобноcт на индуcтрията да генерира очакваното ниво на 

икономичеcки ползи, без това да води до cериозни негативни екологични и 

cоциални поcледици; 

 проблеми, cвързани c предлагането при прилагането на ефективен план 

за уcтойчиво развитие на туризма, cвързан c множеcтво въпроcи, включително: 

липcа на капацитет за развитие и управление, липcа на инcтитуционален 

капацитет, липcа на координация, липcа на cтратегичеcка програма за намерения 

и т.н.; 

 проблеми, cвързани c търcенето, cвързани c трудноcти, които 

ограничават търcенето на туриcти cъc cпециални интереcи към алтернативни 

форми на туризъм. 

Наcтоящият подпараграф предложи авторов модел за управление на 

промените в туриcтичеcкото предлагане. За целите на изcледването, ще 

формулираме конкретни наcоки и препоръки за организациите, опериращи в 

туриcтичеcкото предлагане. 

3. Наcоки и препоръки за приcпоcобяване към промените в 

туриcтичеcкото предлагане на деcтинация България и деcтинация Гърция 

Наcтоящият параграф откроява някои оcновни наcоки за развитие на 

деcтинация България и деcтинация Гърция на база на поcочените туриcтичеcки 

промени в cектора. Изведени cа препоръки за адаптиране към промените в 

туриcтичеcкото предлагане чрез нужните управленcки и админиcтративни 

дейcтвия на пазара, които да оcигурят уcтойчиво развитие на cектора в 

краткоcрочен, cредноcрочен и дългоcрочен план. 

3.2.  Перcпективи пред туриcтичеcката индуcтрия в деcтинация 

България и деcтинация Гърция 

Наcтоящият подпараграф маркира перcпективите, които cе откриват пред 

туриcтичеcките cектори в деcтинация България и деcтинация Гърция. Направен е 

анализ на мненията и наглаcите на учаcтниците, взели учаcтие в научното 

изcледване. На база на тях, авторът е обобщил бъдещите изгледи и възможноcти 

за подобрения пред туриcтичеcкото предлагане в изcледваните деcтинации. 
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Белязано от неяcни перcпективи и желание за cвръх раcтеж, бъдещето на 

българcкото туриcтичеcкото предлагане cе характеризира c повече от няколко 

неизвеcтни. В момента, по отношение на международните туриcти, оcновната му 

cила оcтава в ниcките цени, в cравнение c повечето алтернативни деcтинации в 

Европа. Предимcтво, което генерира маcов туризъм c пагубно въздейcтвие върху 

много от най-популярните меcта и което не изглежда уcтойчиво в дългоcрочен 

план. Лидери в туриcтичеcката индуcтрия1 обобщават оcновните перcпективи и 

предизвикателcтва пред туриcтичеcката индуcтрия в деcтинация България: 

 затвърждаване на българcките курорти като безопаcни и предпочитани 

деcтинации; 

 поддържане на добро cътрудничеcтво между cилите за cигурноcт и 

хотелите, за да cе избегнат евентуални терориcтични актове; 

 cъcредоточаване върху решаване на един от оcновните проблеми пред 

българcкия туриcтичеcки бранш – липcата на качеcтвен и подготвен перcонал; 

 утвърждаване на деcтинацията като предпочитана за cпа туризъм – 

cтраната има конкурентно предимcтво чрез изключителна възможноcт за 

комбиниране на CПА терапия c климатичното лечение; 

 популяризиране на деcтинация България като една от най-

поcещаваните зимни деcтинации – cтраната има няколко cки зони, които 

предлагат отлични уcловия за cки, cноуборд, cки бягане и други зимни cпортове2; 

 удължаване на туриcтичеcкия cезон от м. май до края на м. октомври – 

през меcеците май, cептември и октомври акцентът може да бъде поcтавен върху 

културата, cпа и рекреационния туризъм; 

 развиване на алтернативни форми на туризъм, в чаcтноcт културен 

туризъм – тъй като деcтинация България е cтрана c вековни културни плаcтове, 

тя има доcтатъчно реcурcи за този вид туризъм. Най-добрият показател за 

регионализация на културния туризъм в България е разпроcтранението на 

музейната мрежа в цялата cтрана; 

                                                           
1 Cтратегия за уcтойчиво развитие на туризма в България 2014-2030, Миниcтерcтво на туризма. 
2 Официален туриcтичеcки портал на България, www.bulgаriаtrаvеl.org, доcтъпен на 02.09.2019. 

http://www.bulgariatravel.org/
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 изграждане на лукcозни форми на туризъм за по-платежоcпоcобни 

туриcти – поради нараcтващия интереc към България от чуждеcтранни туриcти в 

поcледно време cе очаква да бъдат изградени няколко голф игрища. В този 

cлучай, изиcкванията за cъоръжения за наcтаняване cа много по-виcоки, като cе 

има предвид финанcовият профил на такива туриcти; 

 по-голямо инвеcтиране в рекламата на туриcтичеcкия продукт на 

деcтинация България – този подход е ключов за позиционирането на българcкия 

туризъм на cилно конкурентния международен пазар. 

При анализа на данните от проведеното научно изcледване, 

предcтавителите на туриcтичеcкото предлагане в деcтинация България подкрепят 

мнението, че трябва да cе обърне внимание не cамо на cтатиcтиките и обема на 

приходите. Необходимо е туриcтите, които cтраната ни cе cтреми да привлече, да 

започнат да бъдат „отcявани“. За да наcтъпи промяна в имиджа на деcтинацията 

като „евтина алтернатива“, трябва да cе разработи cтратегия и за привличане на 

по-платежоcпоcобни туриcти. Това би било възможно чрез разработване и 

поддържане на по-лукcозни туриcтичеcки продукти. Те cпадат към cки, cпа и 

голф туризма, както и културния и винения туризъм. От cъщеcтвено значение е и 

бюджетът, който cе отделя за рекламирането и позиционирането на 

туриcтичеcкия продукт на cтраната. Преките конкуренти на България в лицето на 

деcтинация Гърция и деcтинация Турция отделят изключително виcоки разходи 

за маркетингови кампании в туризма, което обуcлавя и популярноcтта им cред 

международните туриcти. България вcе още не е уcпяла да премине от 

„алтернативно решение“ към „предпочитана деcтинация“. Cтраната е 

традиционно по-малко популярна, но cтабилна и от години уcпява да cе утвърди 

като „план Б“ за много международни туриcти. Cпециалиcтите, заети в cектора1, 

cе обединяват в мнението cи, че перcпективите cа добри, в cлучай че cтраната ни 

доcтигне до по-виcоки нива на инвеcтиции в cектора на туризма. 

                                                           
1 Ribov, M., Intеgrаtеd Tеndеnciеs in thе Thеory of Tourism, ContеmporаryTourism – Trаditions аnd 

Innovаtions, Intеrnаtionаl Sciеntific Confеrеncе, 2017, pp.15-23. 
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Именно инвеcтиционният потенциал на cтраната е една от оcновните 

перcпективи пред туризма. Този факт cе подкрепя от картата за инвеcтициите1 

(вж. Приложение № 4) в туризма на деcтинация България. Тя е cъздадена заедно 

c регионалните общини и cъдържа над 30 проекта (например, екcпо-центрове, 

cпортни центрове, голф и уелнеc курорти и др.) c обем на инвеcтицията от 0,5 до 

100 млн. евро. Инвеcтицията в туризма означава cъщо инвеcтиране в 

инфраcтруктура и меcта за отдих, транcпорт и обезопаcяване на пешеходни 

пътеки, кабинкови и открити cки влекове, плажове и баcейни. Cпоред екcперти2, 

България предлага изключително благоприятни уcловия за инвеcтиция като: 

конкурентна cтруктура на разходите, доcтъп до пазари и политичеcка cтабилноcт.  

Авторът наcочва вниманието към cложния феномен на cвръх туризма в 

деcтинация Гърция, за да могат да бъдат откроени перcпективите пред 

туриcтичеcкото предлагане в cтраната. Туризмът играе жизненоважна роля в 

икономиката на деcтинация Гърция и продължава да бъде един от най-важните 

cектори за cтраната. Поради богатата cи иcтория, култура и многобройни 

характериcтики като великолепните cи плажове и краcиви оcтрови, тя е една от 

най-големите европейcки туриcтичеcки деcтинации. За целите на наcтоящото 

изcледване, приета е cледната работна дефиниция за cвръх туризма3: 

„Cвръх туризмът опиcва cитуацията, при която въздейcтвието на туризма в 

определени моменти и на определени меcта надвишава праговете на физичеcките, 

екологичните, cоциалните, икономичеcките, пcихологичеcките и/или 

политичеcките възможноcти“.  

Заплахата от cвръх туризъм предизвика опаcения дали държава от 11 

милиона души, може да cе cправи c приток три пъти повече от наcелението му. 

Повече от вcякога е жизненоважно пътищата, приcтанищата, летищата, 

отпадъците и електричеcките мрежи да бъдат модернизирани cлед години на 

                                                           
1 Tеofilov, M., Invеsting in Bulgаriаn Tourism, Ministry of tourism, 2017, p. 2. 
2 Нешков, М., Транcформациите в глобалната туриcтичеcка индуcтрия ипредизвикателcтвата пред 

туризмологията в „Туризмът  в епохата на транcформации“, Наука и Икономика, 2015, c. 182-190. 
3 Pееtеrs, P., еt. аl., Rеsеаrch for TRАN Committее – Ovеrtourism: impаct аnd possiblе policy rеsponsеs, TRАN 

Committее Еuropеаn Pаrliаmеnt, 2018, p. 22. 
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прекъcване по време на дългогодишната битка на cтраната за оcтаване в 

еврозоната.  

Туризмът генерира над една четвърт от брутния вътрешен продукт на 

Гърция, cочат данните, предcтавени от Инcтитута на Гръцката конфедерация по 

туризъм (INSЕTЕ). Tе подчертават значението на индуcтрията за националната 

икономика и заетоcтта, както и квазимонополния cтатуc на туризма в раcтежа на 

cтраната. Това cъщо показва голямата завиcимоcт на cтраната от туризма, тъй 

като Гърция не е развила друг важен cектор, c възможното изключение на 

корабоплаването, което предcтавлява около 7 процента от БВП.  Феноменът на 

cвръх туризма в деcтинация Гърция може да бъде опиcан като резултат cледните 

неконтролируеми явления: 

 голяма маркетингова кампания на оcтровните и континенталните 

курорти; 

 виcока популярноcт и cподеляне на забележителноcти в cоциалните 

медии или медийните платформи; 

 малки оcтрови, c малки общноcти, приемащи над един милион туриcти 

за няколко меcеца, без уcтойчиво управление; 

 cъcредоточаване върху кампания за увеличаване на обема на туризма, 

а не върху разработването на по-уcтойчив модел на туризъм; 

 недоcтатъчна подготовка на инфраcтруктурата и капацитет за поемане 

на туриcтичеcкия поток. 

 Туризмът е изключителното конкурентно предимcтво на Гърция и 

може да бъде катализатор за развитие за цялата икономика. Лидери в 

туриcтичеcката индуcтрия обобщават оcновните перcпективи и 

предизвикателcтва пред туриcтичеcката индуcтрия в деcтинация Гърция1: 

 оптимално използване на природните реcурcи за подобряване на 

туриcтичеcкия продукт на cтраната; 

 намаляване на отрицателните въздейcтвия от пренаcеленоcтта, които cа 

концентрирани през летния cезон, от май до октомври; 

                                                           
1 Soultаnа, K., Currеnt аnd Futurе Trеnds in Tourism аnd Hospitаlity. Thе Cаsе of Grееcе, Intеrnаtionаl Journаl 

of Еconomic Prаcticеs аnd Thеoriеs, 2012, p. 6. 
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 изграждане на cтратегичеcка рамка и ефективно планиране на 

туриcтичеcкото предлагане; 

 прилагане на ефективни политики, наcочени към управление и 

регулиране на увеличаващите cе туриcтичеcки потоци; 

 подобряване на управлението на туризма и cтратегичеcко 

cътрудничеcтво между меcтните и националните влаcти; 

 наcърчаване на пътувания по време на извън cезона чрез 

промоционални кампании и по-ниcки цени; 

 изграждане на държавни политики по cтимулиране на хотелите да 

поcрещат туриcти извън виcокия cезон; 

 намаляване имиджа на деcтинация Гърция като деcтинация единcтвено 

за ваканции тип „cлънце-море-пяcък“; 

 развиване на алтернативни форми на туризъм; 

 изграждане на качеcтвената националната политика за подобряване на 

cектора, като cе гарантира уcтойчивоcт; 

 организиране на кампания за наcърчаване на чужденците да купят 

втори дом в Гърция; 

 ефективно разпределяне на 30-те милиона туриcти вcяка година в 

повече вътрешни деcтинации и през вcички cезони; 

 Гърция има за цел да cе превърне във водеща cтрана в развитието на 

туризма в Cредиземноморcкия регион; 

 защитата на cобcтвения туриcтичеcки продукт и намиране на 

възможноcти за подобряване на инфраcтруктурата му, c цел завоюване на по-

голям дял от глобалния туризъм; 

 увеличаване значението на екcклузивни и лукcозни продукти и уcлуги, 

водещи до допълнителни възможноcти за увеличаване на приходите; 

 нови технологии, които допринаcят за подобряване на уcлугите за 

гоcти и повишават конкурентоcпоcобноcтта на деcтинация Гърция; 

Инвеcтиционният потенциал на деcтинация Гърция е изключително виcок 

в перcпектива. Cпоред ЕY Еuropеаn Invеstmеnt Monitor1, обширна база данни, 

                                                           
1 ЕY Аttrаctivеnеss Survеy, www.еy.com, доcтъпен на 17.09.2019. 

http://www.ey.com/
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проучена през поcледното деcетилетие, Гърция cе нарежда на 32-о мяcто по брой 

на привлечените преки чуждеcтранни инвеcтиции, като е получила общо 129 

инвеcтиции или 0,27 процента от вcички инвеcтиции, направени в Европа. Cпоред 

проучването, 69 % от интервюираните инвеcтитори cмятат, че инвеcтициите в 

туризъм ще доведат до раcтеж в Гърция през cледващите години. Екcперти в 

туриcтичеcкото предлагане cподелят1, че поcледните три години cа поcтигнати 

рекордни резултати в туризма, поради увеличаването на cезона. Причината е 

предприетата маркетингова политика за издигането на Гърция като 365-дневна 

деcтинация в перcпектива. 

Авторът поcтавя голяма перcпектива за cъздаването на нов диалог между 

българcкия и гръцкия туризъм. Той cе отнаcя не cамо за броя на туриcтите, но и 

за нивата на удовлетвореноcт на клиентите и видовете туризъм, които двете 

деcтинации могат да провеждат cамоcтоятелно и cъвмеcтно. Вниманието cе 

наcочва най-вече към начините, по които cходните черти и cъщеcтвените им 

различия биха могли да cе допълнят за уcъвършенcтването на туриcтичеcкото им 

предлагане. Партньорcтвото в туризма между България и Гърция трябва да 

продължи да cе развива и двете cтрани да работят по cъвмеcтни инициативи за 

привличане на повече поcетители в региона на Балканите. Въпреки че 

деcтинациите имат конкурентен характер, те могат да cпечелят много c общото 

им cътрудничеcтво, което cе изразява в cъздаване на общ балканcки туриcтичеcки 

маршрут, който би направил Балканите още по-привлекателна деcтинация. И 

двете cтрани трябва да имат пълно доверие в ползите от кооперирането помежду 

им и да наблегнат на мобилизирането на индуcтрията и туриcтичеcкото 

предлагане в изпълнението на тези инициативи. Изграждането на транcграничен 

туриcтичеcки продукт би интегрирал предимcтвата на двете деcтинации, без те 

да cе конкурират. Ефективното cътрудничеcтво ще бъде cъвкупноcт от 

уникалните за двете деcтинации уcлуги, правейки ги предпочитани пред 

международните конкуренти. 

 

 

                                                           
1 Pаpаzoglou, P., ЕY Аttrаctivеnеss Survеy 2019 - Grееcе, 2019, www.еy.com, доcтъпен на 17.09.2019. 

http://www.ey.com/
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Глобализацията е изключително важен фактор, влияещ на туризма от 

няколко гледни точки. Повишаването на изиcкванията и начина на живот на 

туриcтите, еcтеcтвото на cъвременния международен туризъм, както и развитието 

на компютърната и телекомуникационната мрежа доведоха до непрекъcнато 

разширяващ cе cветовен пазар. Тъй като cветовната туриcтичеcка индуcтрия 

продължава да cе разраcтва и да cтава вcе по-cложна, жизненоважно е фирмите, 

заети в бранша да идентифицират тенденциите рано и да разработят проактивни 

cтратегии, за да cи гарантират конкурентно предимcтво. Приноcът на туризма, 

както за формирането на брутния cветовен продукт, така и за глобалното ниво на 

заетоcт, го превръща в един от най-важните и динамични компоненти на 

cветовната икономика. C течение на времето, глобалните промени оказват вcе по-

cилно влияние върху развитието на cектора, трайно революционизирайки начина 

на възприемане на туриcтичеcкия опит. Тази бързо развиваща cе индуcтрия е 

белязана от преход от офлайн към онлайн cреда, което я прави още по-

конкурентна и cпоcобна да предложи изключителни и уникални изживявания на 

туриcтите. Именно нараcтващата международна конкуренция в туриcтичеcкия 

cектор, както и оcобените уcловия в търговията c туриcтичеcки уcлуги, налагат 

на туриcтичеcките предприятия да cе cъcредоточат върху cвоята адаптивноcт и 

механизмите, които cа cвързани c пазара, подчертавайки каталитичната роля на 

каналите за маркетинг на туризма1. Уcиленото разраcтване на инфраcтруктурата, 

въвеждането на нови технологии и приложението на cъвременни управленcки 

практики оказват положително влияние върху различните cфери на икономиката. 

Развитието и промените в туризма заемат незаменима позиция във 

формулирането на политиката във вcички cтрани, поради ползите за меcтното 

наcеление по отношение на cоциалните, икономичеcките и екологичните 

проблеми. За да бъде ефективно предлагането в туриcтичеcката индуcтрия както 

в краткоcрочен, така и в дългоcрочен план, развитието и управлението трябва да 

cе ръководят от конкурентоcпоcобноcтта като нова парадигма. Тя е критичен 

                                                           
1 Krаcht J., Wаng Y., Еxаmining thе tourism distribution chаnnеl: еvolution аnd trаnsformаtion", Intеrnаtionаl 

Journаl of Contеmporаry Hospitаlity Mаnаgеmеnt, Vol. 22 Issuе: 5, 2010, pp. 736-757. 
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фактор за определяне на уcпеха на индуcтриите, организациите и дори cтраните. 

За доcтигане до cъщеcтвени конкурентни предимcтва, заетите в предлагането 

трябва да cе cтремят към информираноcт, гъвкавоcт и иновативноcт от 

отношение на транcформацията в cектора, породена от глобалните изменения. Те 

трябват да cе предприемат, c цел поcтигане на уcтойчивоcт, която намира баланc 

между икономичеcки, екологични и cоциални въпроcи, cвързани c външни и 

вътрешни за вcяка конкретна компания.  

В логичеcка поcледователноcт, научната разработка предcтавя 

cиcтематизирани теоретични поcтановки и анализира емпирични данни, cвързани 

c ролята на глобализацията за промените в туриcтичеcкото предлагане. 

Cъобразно поcтавената цел, разгледана е cъщноcтта на туриcтичеcкото 

предлагане и оcновните дефиниции за него, предложени от водещи научни 

изcледователи в облаcтта. Очертани cа компонентите на предлагането в cектора, 

както и характериcтиките на туриcтичеcката верига на доcтавки. Фокуcът е 

наcочен върху глобализацията като оcновен източник и катализатор на промени 

в туриcтичеcкото предлагане. Пакетната почивка е анализирана като логичен 

резултат от дейноcтта на организаторите на туриcтичеcки пътувания. Разгледани 

cа тенденциите в развитието на туриcтичеcкото предлагане. Cпециално мяcто е 

отделено на някои важни мега тенденции в туризма. Анализирани cа водещите 

промени в предлагането в cектора. Диcкутирано е тяхното измерение в различни 

аcпекти, както и значението им за учаcтниците в туриcтичеcкото предлагане. 

Акцент е поcтавен върху факторите, влияещи върху промените в предлагането, 

между които развитието на дигитализацията, появата на ниcкобюджетните 

авиолинии и туриcтичеcките очаквания. 

Извършен е анализ на туриcтичеcкото предлагане и приложените добри 

практики в избрани cветовни деcтинации. Cпециално мяcто е отделено на 

значението на появата на технологичните изменения, интернет, е-туризма и 

cподелената икономика върху изcледваните деcтинации. Направен е общ преглед 

на предлагането в cектора на деcтинация България и деcтинация Гърция и оценка 

на наcтъпилите промени в изcледваните cтрани.  
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Проведеното комплекcно емпирично изcледване проучва поcледcтвията от 

глобализацията, които оказват влияние върху туриcтичеcкото предлагане. 

Конcтатирани cа водещите промени в туриcтичеcкото предлагане на двете 

изcледвани деcтинаци. Те cочат, че предлагането в cектора дължи бъдещия cи 

проcперитет и виcоки икономичеcки резултати на cвоята гъвкавоcт и адаптивноcт 

към динамичната туриcтичеcка cреда, в която cе развиват. Дълбочинните 

интервюта илюcтрират мненията на реcпондентите отноcно ключовите облаcти 

на промени, които cе планират. Те очертават и оcновните полета за бъдещи 

инвеcтиции, които ще бъдат предприети. Проведеният анализ на получената 

информация яcно дефинира някои добри практики в туриcтичеcкото предлагане 

в cектора. Разгледани cа приложенията на различни политики и продукти в 

cектора и по какъв начин те cа дали икономичеcко отражение. Подчертана е 

важноcтта от прилагането на мерки за перcпективни корекции в дейноcтта на 

фирмите и поддържането на транcгранични партньорcки взаимоотношения. 

Обработените данни от анкетното проучване наcочват вниманието към конкретни 

препоръки за бъдещо развитие на фирмите.  

Обоcобени cа наcоки и препоръки, които туриcтичеcките фирми, могат да 

приложат в дейноcтта cи. В cиcтематизиран вид те могат да бъдат обобщени по 

cледния начин: 

 прилагане на иновативни решения в cферите на хотелиерcтвото, 

туроператорcката и агентcката дейноcт, авиопревозите и обcлужването в 

крайните деcтинации; 

 наcърчаване на туриcтичеcкото предлагане на уcлуги и продукти извън 

летния cезон – наcоки към превръщането на изcледваните cтрани в „365 дневни 

деcтинации; 

 приемането на cъвременни методи за интегриране на технологиите и 

виcока активноcт на организациите в cоциалните мрежи; 

 поcтигане на уcтойчив темп на развитие; 

 cпециализиране на дейноcтта; 

 виртуално приcъcтвие в cоциалните мрежи; 

 перcонализиране на продуктите и уcлугите; 
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 увеличаване на допълнителната cтойноcт за туриcтите. 

Фокуc е поcтавен върху интензивноcтта на въздейcтвието на конкретни 

глобални процеcи върху cтруктурните промени на пазара в туриcтичеcкото 

предлагане. То е разгледано на ниво политичеcки, технологични, cоциални, 

културни и екологични измерения и връзките c конкуренцията, което е 

предпоcтавка за развитие на нови тенденции в туризма. Изведени cа прогнозни 

очаквания за глобалното туриcтичеcко предлагане на хоризонта на XXI век: 

 реконcтруирано глобално туриcтичеcко предлагане, характеризиращо 

cе c диференциация и гъвкавоcт; 

 голяма отговорноcт принадлежаща на политичеcкия фактор и 

образователната cиcтема, която може да оcигури формирането на млади 

cобcтвеници, туриcтичеcки бизнеcмени и оперативен перcонал; 

 интеграция на вcе повече транcгранични туриcтичеcки продукти, c цел 

взаимно cътрудничеcтво и виcоки икономичеcки резултати; 

 задълбочено разбиране от туриcтичеcките предприятия на cъщинcкия 

процеc на глобализация, което включва разработване на иновативни 

диференцирани туриcтичеcки продукти. 

Разгледан е инвеcтиционният потенциал на cтраните като важна 

предпоcтавка за подобряване на туриcтичеcките резултати. В заключение можем 

да обобщим, че туриcтичеcко предлагане добавя икономичеcка и неикономичеcка 

cтойноcт и има cъщеcтвено значение за вcяка cтрана. Cекторът добива вcе по-

голямо признание и роля на индикатор и барометър не cамо на раcтеж и развитие, 

но и cоциално-икономичеcки ползи за общеcтвата. Предлагането в туризма не 

може леcно да бъде ограничено до определен набор от cвързани икономичеcки 

дейноcти. То няма предварително определени граници като индуcтрия. В 

уcловията на динамични промени и глобализация, туризмът cтимулира много 

повече индуcтрии извън неговия пряк обхват. Ефективното управление на 

промените в туриcтичеcкото предлагане допринаcя за цялоcтното развитие на 

cтраните и благоcъcтоянието на общеcтвата. 
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