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Уважаеми колеги,
Представяме на Вашето внимание третия брой на студентското академично списание ”Наука и Бизнес” на Европейското
висше училище по икономика и мениджмънт.
Настоящият брой представя отличени студентски разработки на участници в конкурса ”Млад Предприемач” на Община
Пловдив.
Списанието събира авторски материали целогодишно на
адрес: scienceandbusiness@ecem.org. Материалите следва да
отговарят на основни изисквания към студентска публикация,
да са преминали основна езикова и теоретична редакция, да
съдържат името/имената на студентите-автори, да бъдат в микрософт уърд формат. Като приложения могат да се изпращат
схеми, таблици, изображения или снимков материал.
”Наука и Бизнес” предоставя възможност за оповестяване на
информация и отчет на инициативи на Студентския съвет на
Европейското висше училище по икономика и мениджмънт.
”Наука и Бизнес” включва и бюлетин на най-значимите прояви
в рамките на Европейското висше училище по икономика и
мениджмънт: проведени научни и обществени събития, представяне на гост-лектори, международни дейности, срещи с
работодатели, партньорски инициативи, кариерно развитие,
клуб на завършилите и други.

Редакционен съвет на списание
”Наука и Бизнес”
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА
6-ТЕ ПАЗАРА НА
КОКА-КОЛА ХБК БЪЛГАРИЯ
Ирена Братанова, Ива Костова, Александър Атанасов – специалност Маркетинг, III курс

Маркетингът на отношенията се концентрира върху многофункционалния
подход и върху изграждане на трайни, комплексни отношения на доверие с
клиентите и потребителите. Управлението на взаимоотношенията в рамките
на индустриалните пазари описва взаимодействие с доставчиците на компанията, клиентите, правителствените институции и конкурентите. Акцентът
се поставя върху диалога „продавач-купувач” и върху взаимовръзките между
партньорите в бизнеса.
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Кока-Кола ХБК България е най-големият производител

приема от пресата, телевизията, контактите си с

на безалкохолни напитки в страната, който притежава

други индивиди;

изключителното право да бутилира продуктите на The

• социални фактори: тук се включва влиянието на ре-

Coca-Cola Company. Компанията обслужва приблизител-

ферентните групи, към които индивидът принадлежи

но 7.5 милиона души, като произвежда и дистрибутира

или към които се стреми. Референтната група, която

уникална гама от висококачествени продукти и налага

може да окаже влияние на потребителите на Coca-

отговорни бизнес практики при тяхната реализация на

Cola, е семейство, където членовете си въздействат

пазара. Кока-Кола ХБК България стартира дейността си

активно. Например, ако един член на определено

в България през 1992 година. Компанията е инвестирала

семейство или домакинство е потребител на Coca-

над 500 млн. лева в българската икономика от създаване-

Cola, то и останалите членове са потенциални потре-

то си досега. Централният офис се намира в град София.

бители на тази напитка, като несъмнено ще повиши

Има два бутилиращи завода на територията на България.

търсенето и предпочитанието към нея;

Продуктите се разпространяват чрез 9 дистрибуционни

• персонални фактори: възрастта, професията и

центъра в цялата страна. Кока-Кола ХБК България е от-

образованието на потребителите не оказват вли-

говорен работодател за над 1000 души. Всяко работно

яние върху потреблението на Coca-Cola. Влияние

място в компанията дава възможност за трудова заетост

може да има най-вече финансовото състояние на

на още 8 физически и юридически лица, които получават

конкретния индивид, т.е. неговите доходи, които до

законни доходи като партньори, доставчици и клиенти

голяма степен определят дали индивидът ще вклю-

на Кока-Кола ХБК България. Компанията е част от Coca-

чи в потребителската си кошница този продукт и в

Cola Hellenic Group – една от най-големите бутилиращи

какво количество;

компании на продуктите на The Coca-Cola Company в

• жизнен стил на индивида: той е основен мотивиращ

света и най-голямата в Европа. Coca-Cola Hellenic Group

фактор, който оказва въздействие върху потребно-

присъства в 28 държави и обслужва над 581 милиона

стите на потребителя и решенията за потребяваните

души. Централата на холдинговото дружество на Групата

от него продукти. Формира се под влияние на инди-

– Coca-Cola HBC AG се намира в Швейцария, чиито акции

видуалните характеристики на личността и взаимо-

са листвани в премиум сегмента на лондонската фондова

действието й с обществената среда. Стилът на живот

борса, с вторично листване на фондовите борси в Атина

на даден индивид се изразява предимно в неговите

и Ню Йорк.

дейности, занимания, интереси, вкусове, отношения,

1. К ЛИЕНТСКИЯТ ПАЗАР

очаквания и чувства. В случая с Coca-Cola определящи са заниманията и интересите на индивида, като:
посещения на заведения за обществено хранене,

Coca-Cola в наши дни е широко разпространен и до-

дискотечни клубове, дневни и нощни заведения и

бре познат продукт. Негови потребители са хора без

барове, където се предлага напитката и т.н.;

ограничения по възраст, пол, образование, религия и

• психологически фактори: те въздействат на под-

т.н. Тя е любима напитка на потребителите от цял свят

съзнателно ниво и компанията “Coca-Cola” успешно

включително Южна Америка, Африка и арабския свят. В

ги използва в своята маркетингова дейност. За

много страни нейната покупка е станала навик за потре-

въздействието си върху потребителите тя използва

бителите и се купува като един от продуктите от първа

наименованието на марката, която е общодостъпна

необходимост. В България основната й консумация е

и лесна за възприемане; интересния дизайн на бу-

главно по време на летните горещини и по празниците.

тилката, привличащ вниманието на потребителите;

Основа за разработването на маркетинговата стратегия

червения цвят на етикета.

са познанията на фирмата за потребителското поведение. То се определя основно от следните фактори:
• културата на потребителите: тя се оформя под
въздействие на информацията, която потребителят
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ри компанията винаги се е отнасяла с разбиране и при
нужда на помощ е помагала с каквото трябва. Нелоялни

След извършването на покупката, потребителят започва

дистрибутори най-общо казано са тези, които извършват

да преценява своето поведение и самия продукт. Резул-

дистрибуция на местни безалкохолни напитки и Pepsi

татът е: душевно задоволство или неудовлетвореност.

заедно с продуктите на Coca-Cola.

Това е в сферата на чувствата и затова има силно влияние
върху мотивацията на потребителите и възприемането
на информацията. Потребителското удовлетворение или
неудовлетворение определя отношението на потребителя към търговската марка – дали ще я препоръча или
не на други потребители или ще й прави антиреклама
пред свои приятели, познати и близки .

Дистрибуцията включва всички дейности при продажбата на напитките на Coca-Cola. Дистрибуторите от своя
страна трябва да помогнат на Кока-Кола ХБК България
да доставя ефективно своите продукти. Дистрибуторите
също така трябва да вземат решения относно своя пазар,
продуктов асортимент и ценообразуване. Дистрибуторите, които не успеят да поддържат адекватни асортименти

Интернет пространството е „залято” с негативни статии

и запаси и да осигуряват задоволително обслужване,

за това колко е вредна напитката и какво причинява на

са заплашени от прескачане от страна на компанията.

организма след изпиването й. Високото ниво на кисе-

Добрите дистрибутори от друга страна възприемат

линност на напитката прави възможно използването

маркетингови концепции и разпределят своите разходи

като почистващо средство за премахване на ръжда и

ефективно.

котлен камък, за почистване контактите на автомобилните акумулатори, за придаване блясък на тоалетните
чинии и т.н. Липсва положителна информация в интернет
пространството за Coca-cola.

3. ПАЗАРЪТ НА
ДОС ТАВЧИЦИ И
ПАРТНЬОРИ

Маркетинговите посредници са всички организации,
които помагат на фирмата производител при рекламирането, предвижването, продажбите и разпространението
на стоките й сред нейните клиенти. Coca-Cola Company
работи с крупни и постоянно растящи посреднически
оргнизации, защото чрез тях и чрез търговците на едро
и дребно фирмата продава все по-голямо количество от
стоките си. Компанията за газирани напитки използва и
услугите на фирми-специалисти по организиране на сто-

Кока-Кола ХБК България работи с над 366 дистрибутори

копредвижването, които й помагат да създава стокови

на своя територия. Чрез тях тя осигурява дистрибуцията

запаси и да ги предвижва от мястото на производство

по различните населени места. Целта на компанията е

до местоназначението: складовите бази, фирмите за

чрез тях да може да постигне набелязаните задачи, които

воден товарен транспорт и др. Годишно компанията

си е поставила. Най-важната задача, която компанията

харчи около 500 млн. долара за стокопридвижване на

желае, е да може да постави Coca-Cola и нейните проду-

своите продукти.

кти на една ръка разстояние от търсещия клиент.
Системата за дистрибуция на Кока-Кола ХБК България
е основана на четири основни проблема, които съществуват при дистрибуцията: обработка на поръчките,
складова дейност, запаси и транспорт.
В системата за дистрибуция на Кока-Кола ХБК България
има различни видове дистрибутори на Coca-Cola. Но
най-важно е делението им на лоялни и нелоялни към
компанията. Лоялни дистрибутори са онези, които продават продукти само на Coca-Cola. Към тези дистрибуто-
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4. ПАЗАРЪТ НА ВЛИЯНИЕ
ИНВЕСТИЦИИ

ПРИРОДОЗАЩИТА

Симона Симион-Попеску е директор на „Кока-Кола

Компанията Coca-Cola си е поставила амбициозни цели

Хеленик Бизнес Сървисиз Организейшън”. Симона се

за намаляване на потреблението на вода и въглеродните

присъединява към „Кока-Кола Хеленик” през 2010 г. на

емисии от своите дейности и от своята верига за достав-

позицията Директор човешки ресурси за Румъния и

ки, разширявайки партньорството си с еко-групата WWF.

Молдова. През 2012 г. поема управлението на Кока-Кола

До края на десетилетието гигантът и неговите почти 300

ХБК. Центърът за бизнес услуги Кока-Кола ХБК е създаден

партньори за бутилиране на напитки в повече от 200

през 2011 г. в България. Той предоставя централизирано

страни ще работят за повишаване на водната ефектив-

дейности в областта на финансите и човешките ресурси

ност с цел намаляване на потреблението на вода с 25

на предприятията в групата Кока-Кола Хеленик. Тя е една

на сто в сравнение с изходното ниво от 2010 г. Фирмата

от най-големите бутилиращи компании на продуктите на

също така възнамерява да „регенерира“ цялата вода,

Coca-Cola в света и най-голямата в Европа. В началото

която използва в дейността си, като връща пречисте-

на юни Кока-Кола ХБК Българуя получи сертификат за

ната вода от производствените си процеси обратно

инвеститор клас „А” за проекта „Омега”. Инвестицията

в природата в състояние, което подпомага водните

по него ще бъде в размер на 1.7 млн. лв. Инвестици-

обитатели, както и чрез подкрепа за водни проекти с

ята включва разширяване на дейността и обхвата на

местни общности. Други цели включват намаляването

услугите, предоставяни от Shared Service центъра на

с по четвърт на емисиите на CO2 в производствените

компаниите от Coca-Cola HBC в областта на финансите,

процеси, опаковъчните формати, автомобилните пар-

човешките ресурси и обработката на данни. Разширя-

кове, хладилната техника и снабдяване със съответните

ването на българския център е част от стратегическа

съставки по устойчив начин, рециклиране на три четвър-

инициатива на Кока-Кола ХБК България за оптимизиране

ти от бутилките и кеновете на развитите пазари, както и

на фирмените разходи в рамките на групата. В резултат

работа с WWF за отговорно добиване на съставките за

на тази инвестиция бяха създадени около 200 работни

напитките и за рециклируемата бутилка от биопластмаса

места в областта на финансите, обработката на данни

PlantBottle.

и човешките ресурси. Организацията започна своята
дейност със 162 служители. В резултат на непрекъснатите инвестиции след август 2014 г. нашият екип ще
наброява повече от 360 души. Основният приоритет е
да се инвестира в служители и тяхното развитие.

Coca-Cola Co. (САЩ, Атланта) съвместно с United Resource
Recovery Corp., през 2009 г. открива най-големия в света
завод за переработка РЕТ бутилки. Предприятието има
капацитет да преработва два млрд. пластмасови бутилки
Coca-Cola с тегло 20 унции (една унция е равна приблизително на 30 гр.) на година.
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по цени от марковите напитки и се търсят най-вече от
пенсионерите и социално слабите.

Вертикална конкуренция
—— Интензивност на вътрешната отраслова конкуренция
Това е реалното напрежение между фирмите на пазара.

—— Заплаха от договорната сила на основните достав-

Компанията “Pepsi” e основен световен съперник на

чици

Coca-Cola Company. Тя произвежда напитката Pepsi, коя-

Тук се въздейства с по-високи доставни цени. Напри-

то е сходна по вкус, качество и цена на Coca-Cola. Двете

мер, ако Coca-Cola Company направи грешен подбор

напитки се конкурират по пазарен дял. Статистиката

на доставчик, който доставя неритмично или се проявят

показва че Coca-Cola е с огромен напредък в сравнение

некачествени фактори, поради които производството

с Pepsi. Тя е много по-популярна сред потребителите и на

се оскъпи, то той ще компроментира фирмата в лице-

места, където могат да се закупят едновременно и двете

то на нейните потребители и ще наруши стоковото й

напитки, потребителите предпочитат Coca-Cola. Главна

производство. Затова при избора на доставчиците си

роля играе относителният дял на условно постоянните

компанията изследва на първо място техните техноло-

разходи в общата разходна листа. По вид и характер

гични възможности и на второ тяхното икономическо

двете фирми се различават, въпреки че продуктите им

състояние, в частност финансовите резултати от дей-

са сходни, ето защо съществува по-голям интензитет на

ността им.

напрежение между тях.
—— Заплаха от продукти – заместители

—— Заплаха от договорната сила на основните купувачи
В този случай се въздейства с по-малки изкупни цени.

Измерва се с връзката цена – качество. Такива могат

Заплаха от този род може да има за компанията в даден

да бъдат минералната вода и натуралните сокове за

регион в случай, когато маркетолозите пропуснат някои

задоволяване на същата нужда, каквато задоволява и

важни предпочитания на купувачите. Незачитайки техни-

Coca-Cola. Благодарение на уникалния си вкус Coca-Cola

те интереси за изкупната цена, фирмата губи позициите

е незаменима за нейните почитатели. 85% от българите

си за този регион. Купуването на нейните продукти бива

предпочитат газираните безалкохолни напитки, въпреки

заменено в повечето случаи с продуктите на “Pepsi”.

че минералната вода и натуралните сокове са много пополезни.
—— Заплаха от новонавлизащи фирми
Пазарната структура е отворена система. Новонавлизащите фирми поддържат напрежението, защото те влизат
с много модернизирана техника. Така те се стремят да
преодолеят защитните бариери в отрасъла, които защитават старите утвърдили се фирми. Тези фирми целят
да съставят по-голям допълнителен ефект от старите
играчи. Производители на безалкохолни напитки, като
“Бени” и „НОВА ТРЕЙД” ЕООД, са такива конкуренти на
Coca-Cola Company за българския пазар. Според статистиката Coca-Cola Company държи около 45% от пазара.
След нея по пазарен дял се нареждат производителите на немската напитка „НОВА ТРЕЙД” ЕООД, а “Бени”
обхваща около 20% пазарен дял. Друг производител
е кооперативният съюз, който прави около 25 вида
безалкохолни напитки. Те са по-достъпни за българите
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Хоризонтална конкуренция

ПАЗАРИ НА ВЛИЯНИЕ
НА РЕГУЛАТОРНИТЕ И
ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ВЛАСТИ
—— Индия
Индийският щат Керала изисква от американската корпорация Кока-Кола обезщетение в размер на 47 милиона
щатски долара за причиняване на вреда на околната
среда. Правителството на щата обвинява Кока-Кола в
изчерпване на подземните води, както и в причиняване на вреда на селскостопанските земи и екологията в
региона поради изхвърляне на промишлени отпадъци
в продължение на 5 години от 1999 до 2004 г., предава
Би Би Си. Представители на Кока-Кола отричат обвиненията и заявяват, че претенциите на правителството
на индийския щат са неоснователни, докато вината на
компанията за причиняване на вреда на околната среда
не се докаже в съда. Според версията на компанията

ЕВРОПЕЙСКО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ

изследването, проведено от правителството и други организации, не потвърждава
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5. ПАЗАРЪТ НА ПЕРСОНА Л

нанесени от завода на Кока-Кола вреди на
екологията на индийския щат. Става дума за
един от най-големите заводи на Кока-Кола
в Индия в района Палаккад, който е закрит
още преди 9 години през 2005 г. след масови
протести на жители и обществени активисти
срещу дейността на завода.
—— Китай
Правителството на отдалечена провинция в
западната част на Китай разследва Coca-Cola
по обвинения, че незаконно картографира
части на провинцията, докато Китай и САЩ
участват в ескалацията на войната на думи

Уникалност
+
Креативност
+
Емоциoналност
=
Успех

за кибер шпионаж. Геоложкото и картографско бюро на Юнан твърди, че компанията за

Служителите са най-голямото богатство за Coca-Cola Hellenic. В Кока-

безалкохолни напитки „незаконно събира

Кола ХБК България работят около 1600 души и успехът на бизнеса

класифицирана информация с ръчно GPS

в България се дължи на техния опит, ентусиазъм и ангажираност

оборудване”.

към компанията. Компанията се стреми да привлича възможно

—— Боливия
Правителството на Боливия приело решение да се отърве от глобалните марки
Coca-Cola и McDonald’s. Двете компании
престанаха да работят в Боливия на 21 декември 2012 г. Местните власти обясняват,
че това се е превърнало в датата на смъртта
на капитализма и възраждане на културата.
В Боливия се произвежда газирана напитка,
използваща екстракт от листата на растението кока. Тя се казва Coca Colla (с две l).
—— Русия
Coca-Cola спря излъчването на свои реклами в четирите национални руски канала.
Причината е, че телевизиите имат връзка с
личности, попаднали в списъка със санкции
срещу Русия. Става въпрос за каналите РЕНТВ, “Пети канал”, „Домашний” и “Звезда”. Според експерти продажбите на компанията в
руската страна могат да намалеят с 5% през
следващите месеци.

най-добрите служители и да развива техния потенциал. Само така
може да се изгради организация, способна да отговори на бъдещите
предизвикателства. Всяка организация сама по себе си представлява
обединение на хора в дадена структура, стремящи се към обща цел.
В днешния забързан свят, изключително динамичното развитие
на организациите поставя нови предизвикателства и кара мениджърите да търсят нови решения. В света на Coca-Cola са открили
печелившата формула, създавайки един различен продукт с вековна
история, пречупвайки връзката с хората през призмата на емоциите.
В своите комуникации Кока-Кола ХБК България засяга дълбоко темата за емоционалната връзка със семейството, тема която дори и
в технологично еволюиращия свят около нас не се изменя и остава
актуална. Връзките и комуникацията в структурата на Кока-Кола ХБК
България също се градят на базата на емоционална обвързаност.
Ясно е откроена признателността към „най-ценния” за една организация ресурс – хората. Организационната структура е превърната от
йерархична във виртуална. Преосмислянето на ценностите свързани
с поведението на човека в труда, онези фактори, които го мотивират
да постъпва по един или друг начин, удовлетвореността му от постигнатото и чувството за обвързаност и ангажираност са определящи за
успеха на Кока-Кола ХБК България. Служителите от различни отдели,
на различна възраст и с различен пол имат различни приоритети,
ценности, потребности и съответно мотиватори. На база на тези
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резултати се изгражда успешен план за мотивация, който

настоящи и потенциални клиенти се осъществява от

да отговори на нуждите и изискванията на служителите.

отдел Продажби. Хората, които работят в този отдел, са
лицето на компанията. Ето защо на първо място Компа-

Ръководството на Кока-Кола ХБК България изглежда е

нията държи много на външния вид на служителите от

наясно, че просперитетът на една организация, зависи

търговския отдел. Маркетинговите комуникации са едни

правопропорционално от степента на мотивация на

от четирите основни елемента от маркетинговия микс на

персонала, която е постоянна грижа на управленските

компанията. Специалистите по маркетинг трябва да знаят

екипи.

да използват рекламата в насърчаването на продажби-

6. ВЪТРЕШЕН ПАЗАР

те, директния маркетинг, връзките с обществеността и

Coca-Cola е утвърдила модерен маркетингов отдел,

персоналните продажби, за да доведат до знанието на
клиентите съществуването и стойността на продукта.

като не само той управлява маркетинга във фирмата, а
цялото ръководство е възприело маркетинговите подходи като философия за управлението на фирмата. Това
означава, че всички отдели във фирмата са свързани
с маркетинговият. Coca-Cola извършва ефективен и
постоянен контрол върху изпълнението на предвиде-

Маркетингът на взаимоотношенията обхваща дейност-

ните маркетингови цели. Тя концентрира контрола си

ите по привличането, поддържането и подобряването

върху: годишния план, чистата печалба, пазарния дял,

на взаимоотношенията на клиентите с организацията.

маркетинговите разходи, рентабилността. Контролът

Изграждането на взаимоотношения с клиентите е нещо

е насочен и върху елементите на маркетинговия микс:

повече от маркетингова функция: това е организационна

продукт, цени, дистрибуция и цялостната дейност в

философия, която оказва влияние върху дейностите и

областта на промоционалната политика. Извършвайки

процесите, служителите, обслужването и качеството.

контрол, фирмата сравнява получените резултати с

Целта на това проучване е да илюстрира някои от по-

предвидените в плана и по този начин следи дейността

сложните моменти при развиването на взаимоотноше-

си. Съвременният маркетинг изисква нещо повече от

нията и взаимозависимостите между функционалните

разработването на добър продукт, атрактивното му

сфери на бизнеса, които са необходими, за да са успешни

оценяване и осигуряването на достъп на клиентите до

отношенията с клиентите.

него. Компанията трябва да поддържа връзка както с
настоящите, така и с потенциалните си клиенти. В КокаКола ХБК България, връзката между дистрибуторите и
10
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ЦЕ ЛИ НА КОКА-КОЛА ХБК БЪЛГАРИЯ
Формулата на успеха на Кока-Кола ХБК

ЦЕЛИ 2020 г.

България се основава на стратегията й да

• потребление на вода – 1,60 л на литър напитка;

действа в резултат на желанията и потреб-

• потребление на енергия – 0,38 MJ на литър напитка;

ностите на обществото и доказателство за

• въглероден отпечатък (парникови емисии в целия жизнен цикъл

това е изключително активната социална,

на продукта) – 449,6 грам на произведена напитка;

благотворителна и спонсорска дейност на

• генерирани отпадъци – 5,90 грама/литър напитка;

световния лидер на пазара на безалкохолни

• рециклирани и оползотворени отпадъци като процент от общо

напитки Coca-Cola. Кока-Кола ХБК България
има точно определени годишни цели за на-

количество генерирани отпадъци – 95%;
• всички хладилни съоръжения да използват въглероден диоксид.

маляване на въздействието върху околната
среда: намаляване на количеството използ-

ПОСТОЯННИ И ДЪЛГОСРОЧНИ ЦЕЛИ

вана вода, енергия, емисии CO2, генериран

• Намаляване на въздействието от дейността върху околната среда.

отпадък и увеличаване на количеството ре-

• Инвестиции в местните общности, сред които да се развива

циклиран отпадък. Всяка година целта, която

дейност.

се залага в бизнес плана, е свързана с подо-

• Работа в партньорство с държавни институции и неправителстве-

бряване на изброените по-горе показатели

ни организации за опазване на водното богатство на страната,

с конкретен процент. Водеща цел е до 2020 г.

увеличаване процента на рециклирани отпадъци от опаковки

да се намали относителната консумация на

и популяризиране на активния и здравословен начин на живот.

вода за производството на 1 литър напитка,

• Развитие на служителите, благоприятна работна среда, здраве

използвана в производствени процеси, с

и безопасност.

49% в сравнение с 2004 г. Друга цел е през

• Спорт и развитие на младежта.

2020 г. да се използва средно 0,38 MJ енер-

• Помощ при бедствия.

гия за производството на 1 л. напитка, като
така ще се постигне 39% намаление. Цялото
количество отпадъчни води от производствените процеси се пречиства в собствени
пречиствателни станции. Така в природата
се отвежда вода, която по параметрите си
отговаря на качеството на водоприемника.
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ОСОБЕНОС ТИТЕ НА

КУЛТУРНИЯ ПАЗАР

И НЕГОВАТА РЕФЛЕКСИЯ ВЪРХУ ФИНАНСИРАНЕТО
И УПРАВЛЕНИЕТО НА

ТЕАТРАЛНАТА ДЕЙНОСТ

Анастас Бадев

Текстът си поставя за цел, разглеждайки закономерностите на специфичната
пазарна среда, в която работят сценичните изкуства, да очертае някои от
основните тенденции във финансирането и управлението на театъра като
културен институт. Разработката поставя акцент върху развитието на театралната реформа в контекста на държавно регулиране и бюджетни ограничения
в сферата на държавните и общински театри и опитите на частните театри да
заемат своето достойно място в театралната карта на България.
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Театърът има своята социална специфика, която про-

Характерно за театралния продукт е, че той трудно

изтича най-вече от факта, че е публично изкуство, на-

се произвежда, без да бъде субсидиран, което пък му

мира се в директен контакт с определена група хора,

позволява да се продава на достъпни цени и да бъде

представянето му извън рамките на тази аудитория е

постижим за различни имуществени групи.

безсмислено, а публиката се превръща в огледалната
страна на театралния процес, защото реагира по време

Структурата на разходите в театралните бюджети очер-

на производството на театралния продукт и може да

тават две основни направления – разходи за заплати и

му влияе, а самото производство съдържа творческо

хонорари, които достигат до 70% от общите разходи и

развитие на продукта от етапа на създаването си до

режийни разходи за издръжка на материалната собстве-

последното представление, т.е., продуктът може да се

ност. Постановъчните разходи и разходите за маркетинг

променя във времето на своето производство и плас-

и реклама не надвишават 20%-25% от общите разходи.

мент.

Експертите, които наблюдават театралния сектор, отдав-

Изследователят на американския театър Стивън Лангли,

на са забелязали, че в преобладаващата част от театрите

разглеждайки специфичните белези на това сценично

няма административни звена по маркетинг и реклама.

изкуство, посочва, като отличаващи го от другите,

Това в известна степен е функция на минимално предви-

уникалността на театралната идея и нейното пресъзда-

дените в бюджета средства за тези дейности и в същото

ване, за което трябва да се съчетаят професионалните

време на неглижирането на маркетинговите методи в

качества на различни специалисти и да бъдат изградени

управлението на театралния процес.2

мобилни екипи, които съществуват временно, защото
ангажиментите им са ограничени от живота на театралния проект.1

Другата тенденция, която наблюдават анализаторите на
социокултурния пазар, е вариативността на каналите за
финансиране, която е характерна и за театралния про-

От гледна точка на администрирането на театралния

цес. Главен финансов източник ще продължават да бъдат

процес, той е сложен механизъм, в който релациите

държавните субсидии, но техният относителен дял ще се

между отделните подсистеми са от особено значение,

редуцира до момента, в който се постигне равновесие

свързването на отделните елементи и тяхното екипно

между търсенето и предлагането на сценичния продукт,

действие определя качеството на продукта.

като все повече ще нараства ангажиментът към рационално и целесъобразно организиране на финансовите

Като основни фактори в театралния процес се въз-

политики и ще се търсят все по- ефективни предпри-

приемат: финансирането, управлението на проекта,

емачески решения, планирането и контролирането на

човешките ресурси и материалните активи /сгради и

финансовия ресурс ще предполага въвеждането на

съоръжения/. Финансирането на театралната продукция

точни икономически механизми и иновативни подходи.3

става по няколко направления, като основните източ-

Основната цел на тези прагматични финансови практики

ници са приходите от продажба на билети, държавната

ще бъде преодоляването на силното несъответствие

субсидия, приходи от управлението на материалните

между разходите и приходите от продажба на билети,

активи, привлечени средства от реклама, спонсорство,

които трябва да се утвърдят като преобладаваща част в

дарения и проектно финансиране от външни източници,
национални и международни. През последните години
към класическите източници на финансиране, трябва да
прибавим и средствата на продуцентите, които участват
в публично-частни театрални проекти.

1 Langley, St. THEATRE MANAGEMENT AND
PRODUCTION IN AMERICA, Drama Book Specialists, New
York, 1990

2 Върбанова, Л. Томова, Б. Пазарът на сценични
изкуства, В: Пазарни и непазарни дефекти в социално-културната сфера, УИ „Стопанство“, С., 2000,
стр. 122-123, ред. Е. Делчева
3 Лулански, П. Основи на икономиката и анализа
на социално-културните дейности, УИ „Стопанство“, С., 1997, стр. 205-206
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приходната основа на театралните бюджети, за сметка

В литературата по икономика на културата се предлага

на неценовите източници.

диференцирано отношение към пазара на културните
индустрии, понятията „културен пазар“ и „пазар на кул-

Причини за финансовите проблеми на театралното

турните индустрии“ в тези текстове се използват като

изкуство е логично да се потърсят и в особеностите

синоними, като видовете пазар се разграничават по

на културния пазар, който е обобщено понятие от

същност и цели на пазарни субекти.

икономически елементи и валенции между основните
пазарни участници – купувач и продавач, а така също

Един от изследователите на културните политики в

и една сложна система от взаимозависимости между

България Биляна Томова твърди, че непазарният сектор

културни, политически, демографски и образователни

е определящ за ситуацията при сценичните изкуства,

фактори, за разлика от корпоративния пазар, който се

където преобладават нетърговските организации, чиято

саморегулира в резултат на търсенето и предлагането.

основа мисия е обществената значимост на изкуството.
За тези организации е характерно, че реинвестират пе-

чалбата в културния продукт, а не я разпределят между

разпределени ресурси и не могат да достигнат чрез

собствениците. При тях икономическите показатели не

цената до печалба.4

са в пряка връзка с качеството на творческата продукция,
ползват се с държавна протекция и данъчни облекчения,

Американските учени Баумол и Боуен формулират един

за да постигат по-ниски цени и по-голяма достъпност и

от най- характерните за сценичните изкуства признаци,

имат цели, които са неподходящи за свободния пазар,

който финансово детерминират тази дейност, като задъл-

защото не са икономически рационални и се намират в

бочават нейните проблеми с течение на времето. Тяхната

дисхармония с естествената природа на пазара. Томова

теория се базира на факта, че производителността на

дефинира културния пазар като квази пазар, т.е., ими-

труда се увеличава с времето, защото работната сила

тация на пазар, в който определящи са обществените

се интензифицира в резултат на технологичните ново-

институции, които управляват и финансират обемите

въведения и по-ефективното използване на ресурсите.

на продукцията. Като пазарни субекти преобладават

Това се явява фактор за овладяване на инфлацията,

бюджетните организации, които инвестират публични
средства в пазарния оборот, работят с централизирано

14

4 Томова, Б. Изкуство и пазар, Изд. „Образование“
ООД, С., 2003, стр. 23-26
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увеличаване на количеството произведена продукция,

Това води до разминаване между приходите и разходи-

понижаване на разходите в производствения процес,

те, до „приходно-разходна пропаст“, която не може да

трудът става все по-ефективен, а времето за производ-

бъде компенсирана от по-високите цени на билетите.

ство на един продукт по-малко. Това са еволюционни

Продажбата на театралният продукт е ограничена от

процеси, които дават отражение в другите сектори на

лимитирания капацитет на салона и броя на представле-

икономиката, но не засягат сценичните изкуства, пора-

нията, от непредвидимостта на зрителския интерес и не

ди уникалността на живия труд, който е в основата на

на последно място и от непредвидимостта на качеството

творческото създаване и не подлежи на технологично

на самия продукт.5

оптимизиране. Времето за поставянето на една пиеса и
сега, и преди сто години, е едно и също. Естественият

Всичко това води до извода, че сценичните изкуства

ръст на работната заплата в сценичните изкуства не е

функционират в една ситуация на хронично недофи-

обвързан с повишаване на производителността, а това
от своя страна оказва сериозен натиск върху разходите.

5 Baumol, W Bowen, W. PERFORMING ARTS – THE
ECONOMIC DILEMMA, New York, 1967

нансиране, че финансовата криза при тях е константна

Делегираните бюджети по същество са децентрализи-

величина и че те трябва да търсят маркетингови подходи

раща мярка. Те дават възможност на директорите на

за привличане на допълнителни средства, оптимизиране

театрите сами да определят числеността на персонала и

на разходите и повишаване на собствените приходи,

работната заплата, за която вече няма таван, а така също

като реакция срещу обективните икономически про-

и да управляват самостоятелно приходите и разходите,

цеси, които не са в тяхна полза и не им позволяват да

като реализираните икономии ще остават като преходен

съществуват без дотиране.

остатък и ще се включват в бюджетите за следващите
години. Бяха въведени разходни стандарти, с които за

Като политика за преодоляване на финансовата криза

всеки продаден билет културните институти получават

през 2011 г. в сценичните изкуства бяха въведени де-

диференцирани субсидии, съобразени с различията в

легираните бюджети, с което се извърши първата по-

спецификата на дейността им. Преди въвеждането на

радикална реформа в тази сфера, която си постави за цел

делегираните бюджети българският театър съществу-

да стимулира добре работещите и ефективни културни

ваше без ясни принципи на финансиране, което задъл-

институти.

бочаваше конфликта между театралните структури и
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действащата пазарна икономика. Административно-цен-

• държавната субсидия, която е насочена към субсиди-

трализираният начин на разпределение на държавната

ране на конкретния зрител, да се превърне в пряка

субсидия доведе до слаба мотивация на работещите в

инвестиция в културното развитие на нацията;

сферата на театъра и до несправедлива уравниловка на

• делегираните бюджети да се превърнат в механизъм

възнагражденията на работещите в театралния сектор.

за проверка на устойчивото развитие на театрите от

Театралните директори бяха лишени от маркетингов

различните региони на страната;

инструментариум, защото на практика не управляваха

• държавата да преодолее ситуацията на безпринцип-

финансите и собствеността на културните институти. В

но и безконтролно разпределение на публичните

същото време електронната програма СЕБРА за отчитане

финанси и да получи достоверна информация за

на разходите и контрол върху продадените билети, с

ефективността на различните типове театри: нацио-

която работят театрите, ги превръщаше все повече от

нален, репертуарен, открити сцени, драматично-

творчески фигури в бюрократи.

куклени театри;

Делегираните бюджети бяха замислени като мярка за

Като основен проблем при въвеждането на делеги-

преодоляването на тези проблеми. В своята имплицитна

раните бюджети се очертава фактът, че една част от

същност те бяха заложили идеята за преминаването на

театрите, най-вече регионалните театри, като тези във

театрите към самостоятелен бюджет, структуриран в две

Враца, Пазарджик, Русе, Благоевград, Силистра и др.,

основни направления – субсидия и собствени средства,

трудно се адаптират към новите финансови условия и

като бъдат въведени нови правила както при отчетност-

резултатите при тях не са добри. Това са театри, които

та на разходите, така и при определянето на субсидията.

се опитват да оцелеят на малки регионални пазари,
където слабата посещаемост и ниската средна цена на

Очакваният ефект от новата система за финансиране

билетите се оказват сериозно препятствие за успешното

беше оптимизация на работния процес в театрите в ре-

функциониране на делегираните бюджети. В тези театри

зултат на обвързването на държавната субсидия, произ-

се разчита основно на откупки, а не на привличане на

ведения театрален продукт и употребата на продукта от

зрители срещу закупен билет. Субсидията от бюджета не

зрителя. Справедливо разпределение на фонд работна

е достатъчна за нормалното им функциониране и това

заплата, като всеки получава това, което е заработил.

ги изправя пред риска да не могат да бъдат изплатени

Това би трябвало да промени мотивацията на заетите в

разходите за отопление, осветление, постановъчни

театъра и да повиши качеството на театралния продукт.

разходи, заплати и хонорари.

Друга важна цел беше да се промени философията на

Затова се налага изводът, че делегираните бюджети не

държавното финансиране, като бюджетните средства

са универсално средство за преодоляване на финансо-

от субсидия за театъра, трябва да се превърнат в суб-

вите проблеми, даже в известна степен те предполагат

сидия за зрителя. Основен показател за съставянето на

по-голяма комерсиализация на театралната продукция,

бюджетната рамка е ръстът на собствените приходи от

което в много случаи води и до по-лошо качество на

билети, като за всеки постигнат процент ръст на собст-

спектаклите. Ако делегираните бюджети бяха въведени

вените приходи се увеличава и държавната субсидия, за

като част от една ясна и цялостна стратегия за провеж-

да може по този начин да се промени съотношението

дане на театрална реформа, тогава те нямаше да създават

между собствени приходи и бюджетно финансиране, в

усещането за поредното временно решение, което не

полза на собствените приходи.

предлага работещи организационни модели и добре

Променените принципи на финансиране в системата на
държавните театри заложиха и други очаквани резултати,
като по-важните от тях са:

функционираща финансова система в областта на сценичните изкуства.
Разглеждайки системата за финансиране на театралната
дейност и особеностите на културния пазар, е необходимо да се отбележи, че сценичните изкуства като стока
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се различават значително от останалите потребителски стоки. Те
имат уникален характер, ценностни параметри и качества, които са
надпазарни и не кореспондират с обикновените ползи на прякото
потребление. Сценичните изкуства носят колективни ползи на обществото като културното израстване на нацията, възпитаване на
естетически вкус, развитие на социалните контакти и социалната
принадлежност, изграждането на културно наследство и съхраняване
на традициите, създават национална идентичност, имат принос към
образованието. Това ги прави стоки със специфична природа, които
демонстрират пазарни дефекти. Проявлението на тези пазарни дефекти на сценичните изкуства Томова определя като:
• наличие на положителни външни ефекти, които имат характер
на обществени стоки, предоставящи социокултурни ползи, а
социокултурните ползи не могат да бъдат оценявани чрез пазара.
Полезността от тяхното потребление е абстрактна величина, има
вторичен характер, защото се появява по-късно, а не в момента
на пряката им консумация;
• сценичните изкуства притежават характеристиките на смесени
стоки, на смесено публично благо. Вътрешно присъщата им ценност ги определя като достойни стоки, които трябва да бъдат
защитавани с държавни субсидии;
• при сценичните изкуства предлагането доминира над търсенето
в резултат на несигурността на търсещия. Пазарът проявява информационна асиметрия, която произтича от липсата на теоретични познания и изграден вкус у потребителя, а това го лишава
от информация за нуждите от продукта, за неговата полезност,
което води до нерационалност на потребителския избор и до
избор чрез доверяване;
• друг пазарен дефект е наличието на непълен пазар, в който не
се произвеждат достатъчно стоки. Дефект, който се проявява
към достойните стоки;
• несправедливо социално разпределение поради нарастване на
цените, което води до ограничен достъп до изкуство;
• бягство от иновации и спад в качеството поради комерсиализацията на продукта.
Като обобщаваща класификация на сценичните изкуства като част
от социално-културните стоки и услуги, може да се приеме, че те са:
• смесени стоки със силно положителни външни ефекти;
• определят качеството на живот на една нация;
• разпределят се на квазипазар;
• носители са на множество пропазарни дефекти, което означава,
че съществуват независимо от състоянието на конкретния пазар;
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• производството им е субсидирано и регулирано от държавата,
като самите те са слабо пазарни субекти.6
Посочените характеристики предполагат и специфичен модел на
потребление, върху който най-силно влияние имат не цената и приходите, а образованието, ценностната система, социалната среда и
култивираният вкус. Цената обикновено не е бариера за посещение
при формиран естетически вкус и наличието на културен капитал.
Към изброените дефекти на пазара на сценични изкуства трябва
да прибавим и монополното положение на държавата към развитието на различните форми на собственост в театралното изкуство.
Частните театрални формации са една пренебрежимо малка част
от цялостната театрална мрежа в страната. В повечето случаи не
поддържат сгради и не притежават недвижима собственост. Разчитат
на мобилност, проектно финансиране и привлечени средства от
спонсорство и реклама. Продажбата на билети както при държавните, така и при частните театри не е в състояние да компенсира
разходите. Държавна политика към частните трупи липсва, ако изключим възможността им да кандидатстват за проектно финансиране
в държавните и общински фондове за култура. Всичко това прави
оцеляването им трудно, а както показа и практиката през последните
двайсет години, почти невъзможно.
Финансовата реформа с въвеждането на делегираните бюджети се
ограничи единствено в сферата на държавните културни институти
и игнорира частния театрален продукт. Сътрудничеството между
държавните сцени и свободните театрални субекти няма нормативно
уреден официален статут, въпреки че за голяма част от независимите
театри държавните сцени са единственият вариант за разпространение на своя продукт, поради отсъствие на свободни театрални сцени,
които държавата да поддържа. Частните театри, които по своята същност са склонни в по-голяма степен на изследователски практики,
като залагат на модерното и нетрадиционното, а не на очакваното и
гарантирано комерсиалното, имат нужда, за да съществуват пълноценно, от реална и добре премислена държавна културна стратегия.
Това би допринесло за разработването на нови аудитории, до поголям достъп на публиката до театралното изкуство, до по-голямо
версифициране на театралния продукт, до възможност за по-добра
професионална реализация на младите театрални специалисти и
до развитието на нови форми в театъра. Изключването на частните
формации от театралната реформа би довело до засилване на позициите на монополистичния държавен пазар и до централизиране
6 Томова, Б. Изкуство и пазар, Изд. „Образование“ ООД, С., 2003,
стр. 23-26
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на театралното производство изключително и само в

тистичната си продукция независими организации

държавните и общински културни институти, което пък

в сферата на театъра, а така също и осигуряване на

е в разрез с общоевропейските ценности на културно

алтернативни източници за финансиране, по подо-

многообразие, децентрализация и свободен достъп до

бие на европейската практика в това отношение.7

културната продукция на всеки гражданин.
Развитието на частното театрално предприемачество и
Крайно време е да се освободим от остарелите пред-

устойчиво функциониране на независимите театрални

стави за управление на изкуството, които ни внушаваха,

организации са реално средство за демонополизира-

че културата се създава само в държавния сектор и че

не на театралния пазар. Възможните публично-частни

българският данъкоплатец е длъжен да финансира само

партньорства в разработването и осъществяването на

държавно институционализираната култура.

театрални проекти също могат да допринасят за това
пазарът на театрални продукти да бъде по-близо до

За да бъде демонополизиран реално театралният пазар

нормалния икономически пазар, който се подчинява

е необходимо по-отговорно отношение от страна на

на класическите пазарни принципи и действителната

Министерството на културата към предложенията на

конкуренция, естествената еволюция, която ще доведе

независимия театрален сектор, които в обобщен вид

и до по-високо качество на продукта и до преодолява-

настояват за:

нето на част от дефектите си поради съществуването

• по-голяма публичност и активно участие на независимите театрални творци и мениджъри в изра-

си на границата между несъвършената и съвършената
конкуренция.8

ботването на стратегическата и нормативна рамка,
касаеща сектора;

Театралният пазар е реалност. Той ще продължи да се

• категоризация на различните видове участие в

развива в контекста на държавно регулиране, бюджетни

сферата на сценичните изкуства, като независими-

ограничения и все по-радикални методики за финанси-

ят сектор бъде разграничен в отделна категория с

ране на театралните културни институти, които трябва да

право на определен процент от общия структурен

търсят и нови форми на управление и откриване на нови

бюджет;

обществени, икономически и художествени ресурси.

• специална нормативна регламентация на статута
на свободно практикуващия театрален професионалист, която да съобразни неговото социално,
здравно и пенсионно осигуряване със спецификата
на неговата дейност и заетост;

7

Становище на АСТ и АСТИ

8 Лулански, П. Основи на икономиката и анализа
на социално-културните дейности, УИ „Стопанство“, С., 1997, стр. 205-206

• редовна и дългосрочна проектна финансова подкрепа за независимите продукции и артистични трупи,
която ще създаде реални условия за планиране и
развитие на сектора;
• нови политики за разработване на пространства за
свободен театър под формата на репетиционни зали
и сцени, както и възможност за наем на техника и
съоръжения на преференциални цени;
• създаване на програми за разпространение на
театралната продукция в страната и чужбина и за
стимулиране на международния обмен на театрална
продукция;
• създаване на програма за структурно финансиране
на доказали професионализма и качеството на ар-
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БИЗНЕС ПЛАН
НА ЛАГАНЕ НА ПАЗАРА НА ФИРМА „ИНСАРТ“ ООД
С ОСНОВНА ДЕЙНОС Т:
КОНСУЛТАНТСКА И ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОС Т
Добромира Янева

Бизнес планирането характеризира жизнеността на бъдещата или съществуващата компания, нейните производствени и финансови елементи, маркетингови възможности
и стратегии, мениджърски умения и знания.
Бизнес планът е ръководство за развитие на фирмата в
условията на пазарно стопанство. Той трябва да отговаря
на по-важните въпроси, свързани с дейността на фирмата,
основният от които е:
Каква ще бъде печалбата на фирмата след приключване на
всеки един договор?
Ключов момент е създаването на единна консултантска
и посредническа фирма (консорциум). Предлагането на
компетентна консултантска помощ, както и бързо и ефективно посредничество в много сфери на дейност от един
консултант, подбор на най-добрите и изгодни решения за
бизнеса и обработка на документи.
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Сфера на дейност: Консултантски услуги и посредничество.
Цел на стартиращия бизнес: С оглед на пазара този бизнес е добра
перспектива, тъй като намирането на решения за много въпроси от
една организация, както и селектирането на най-добрите решения
за нашите контрагенти, пести време и средства на всички бъдещи
клиенти. Организации от този тип имат сравнително малко начални
инвестиции при съпоставка с други видове дейности. Има високо
равнище на ефективност и минимален срок за възстановяване на
разходите. Консултантските и посреднически услуги са важна част от
всеки един бизнес, като в някои случаи те са и нормативно изискуеми.
Подобна стратегия има изключително изгодни крайни резултати и
висока рентабилност.

ПРЕ ДС ТАВЯНЕ НА ПРОЕК ТА И
ПРЕ Д ЛАГАНАТА УС ЛУГА
Създаване на консорциум (съдружие на две или повече компании
с цел участие в обща дейност) с една главна координираща фирма,
която да обхваща разнородни по вид услуги и дейности, необходими

• митническо посредничество;

при функционирането на всяко едно предприятие. Обединявайки

• технически и инженерингови решения;

идеята за лесна и достъпна комуникация с много фирми, които имат

• проектантски дейности;

различна по вид дейност, както и бърза комуникация с определени

• строителен и технически надзор;

на брой служители, ние даваме възможност на всяка една фирма,

• юридически консултации;

дори и физическо лице, да намери добър партньор за своя бизнес.

• посредничество при комуникация с
държавни институции;

Услугите, които фирма „Инсарт“ ООД ще предлага на своите клиенти са:

• контакти с фирми.

• застраховки;
• разработване и управление на програми за финансиране от
Европейския съюз;
• разработване, внедряване и сертифициране на системи за управление;
• разработване и подготовка на обществени поръчки и тръжна
документация;
• всякакъв вид обработка на документи;
• счетоводни услуги;

В бъдещ план фирмата има за цел да създаде
“Call Center”, чрез който да се приемат запитвания, да се обработват и пренасочват към
съответните заинтересовани страни.
Както сами можете да се убедите, този вид
услуга би спестила изключително ценно
време на всеки бъдещ партньор.

• трудова медицина;

Като видове обслужване, ще се предлагат

• специализирани софтуери;

следните варианти:

• фирмени обучения и презентации от специализирани лица;
• рекламна дейност;
• транспорт и логистика;
• лицензирани преводи;
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Вариант 1 (насочен предимно към физически лица, малки и средни

Обединявайки тази съвкупност и предла-

предприятия)

гайки на своите партньори постоянно съ-

• Заплащане само за определен вид извършена работа и в определен вид сфера.
• Абонаментно заплащане за определен период от време за един
вид услуга.
• Пакетно обслужване на индивидуална цена, формирана според
дейността и нуждите на лицето / фирмата.
Вариант 2 (насочен към средни и големи предприятия)
• Пакетно обслужване на индивидуална цена, формирана според
дейността и нуждите на фирмата.
• Пакетна услуга, включваща всички видове услуги и посредни-

трудничество с бъдещи клиенти, ние можем
да предлагаме и договаряме достатъчно
конкурентни цени. Възползвайки се от найголямата слабост на нашите конкуренти в
даден вид сфера, е именно ограничението
в предоставянето им.

СПЕЦИФИЧНИ ЗАКОНИ,
РАЗРЕШИТЕЛНИ ИЛИ
ЛИЦЕНЗИ, НЕОБХОДИМИ
ЗА БИЗНЕСА

чество за определен период от време.
• Бъдещи потребители на предлаганите стоки и услуги биха могли

В съвместната си работа като сдружение

да бъдат всички физически и юридически лица на територията на

ние ще подбираме фирми, които имат съот-

цялата страна, които имат необходимост и съответния паричен

ветните лицензи и разрешителни за извърш-

ресурс за осъществяването на сделката.

ването на своята дейност и ще гарантираме
за тяхното добро изпълнение. Поради раз-

Има и хиляди други варианти за ценообразуване, които да бъдат

нородния характер на предлаганите услуги,

достъпни за всеки.

бихме казали че към момента на стартира-

КОНКУРЕНТНИ ПРЕДИМСТВА
Към момента на българския пазар съществуват множество фирми
за консултантски и посреднически услуги, които обаче обхващат
не повече от три дейности. При тази бизнес идея такива фирми не
биха се разглеждали като конкурентни на нашата, а по-скоро като
бъдещи партньори, защото при разрастване дейността на „Инсарт“
ООД и обхвата на предлаганите стоки и услуги, съвместният бизнес
на всяка една компания с координаторската фирма би могло да носи
изгода и на двете страни. Налагането на добра политика и реклама на
„Инсарт“ ООД на пазара ще доведе до висока конкурентоспособност
и дългогодишно сътрудничество.
Пазарният дял, който заема настоящият бизнес план, обхваща 50%
от дейностите на всяка една организация на територията на цялата
страна. Този вид идея има висок потенциал и нарастваща тенденция
в бъдещи периоди. Имайки предвид стремежа на всеки за ефективно
оползотворяване на времето в своето ежедневие, както и намирането на оптимален и изгоден вариант за решаване на своите проблеми
и задоволяване на потребностите, в бъдещ период от 5 год. се предвижда създаването на центрове за обслужване във всички големи
градове в страната, както и съвместна дейност с чуждестранни
фирми и инвеститори с цел разрастване на дейността и укрепване
на международните икономически отношения.
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не на бизнеса няма да бъде необходимо
набавянето на такива. При разрастване на
дейността си ще се появи необходимост от
разрешителни и сертификати, свързани с
чуждестранни партньорства, но те са строго
индивидуални и могат да бъдат конкретизирани при определянето на пазарната ниша.
Тъй като търсенето на дадена стока и услуга
налага нейното предлагане към момента,
ние не можем да конкретизираме какви
документи ще трябва да бъдат издадени.
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АНА ЛИЗ НА
СРЕ ДАТА
СТРАТЕГИИ ЗА
ПРОДАЖБИТЕ
Стратегия за разпространение на продуктите и достигане на нашите идеи до
крайния потребител е мащабна рекламна
кампания – посредством разпространение
на брошури, медийна изява и интернет
банери. От друга страна, рекламирайки и
предлагайки нашите сътрудници, ние ще ги
стимулираме те също да привличат към нас
клиенти за услуги, които нямат възможност
да изпълнят, поради ограничения ресурс,
който предлагат.

Наука и Бизнес 03/2015

пазарните цени на тази услуга с печалба и за нас. При разрастване
на фирмата и осигуряване на повече работа за нашите сътрудници,
ние бихме могли да договорим по-ниски цени за нас, което от своя
страна да доведе до увеличаване на печалбата в бъдещи периоди.

ПРОИЗВОДСТВО
Към момента фирмата предлага 50% от гореизложените услуги, като
този процент включва и сътрудничество с други фирми. Самото
дружество изработва системи за управление на качеството, здравословните и безопасни условия на труд и околна среда. Предлага
консултантски услуги за изработката и управлението на европейски
проекти, както и счетоводни услуги и застрахователна дейност.
Необходимите документи за този вид дейност са вече налични за
нормалното функциониране на фирмата. Към момента ние имаме
клиенти, с които работим, но те далеч не са достигнали капацитета,
който можем да предложим и желаем да развием. Като процентно
разпределение на дяловете към нашите подизпълнители ние ще
извършваме 30% от услугите, 100% от посредничеството и 100% от

При дистрибуцията на нашите услуги, ние

координацията. Самата консултантска дейност не изисква суровини,

ще се постараем те да бъдат разпростране-

които са трудно достъпни и по този начин ние можем да ги набавяме

ни на всички обществени места и достъпни

лесно, също така сферата на консултантските услуги не е част от

до възможно най-голям брой хора. Ние смя-

сезонния бизнес и там се залага по-скоро на необходимостта на

таме да осигурим възможно най-голям брой

клиента от даден вид услуга.

работни места за лица с физически увреждания при разрастване на предприятието.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ

Поради характера на дейността ни имаме

В голяма степен ние ще разчитаме на влиянието на интернет за

възможност да осигурим работа на хора,

успешното развитие на бизнеса. Рекламирането в сайтове с голяма

които да работят от домовете си, да ги под-

посещаемост ще доведе до бързо разпространение на предлагани-

помогнем и да осигурим една нормална ин-

те от нас услуги. Също така изготвянето на сайт, който да предлага

теграция в социалния живот. Тези лица ще се

подробна и лесно разбираема информация, както и синтезирано

занимават с координацията, поддръжката на

съдържание, възможност за запитвания и заявявания онлайн, както

сайта и изработката на рекламни материали.

и изчисляване на базова цена за единична или пакетна услуга. В
този сайт ще бъдат поместени и рекламни банери на всички наши

Както вече описахме по-горе, поради спе-

сътрудници, които при голяма посещаемост в бъдещ период могат да

цифичния вид дейност, която предлагаме,

донесат големи приходи за фирмата. Ние ще намалим себестойността

всеки наш сътрудник /фирма/, разполага

на услугата, като използваме отдалечена комуникация с нашите съ-

със съответните сертификати и лицензи за

трудници и служители посредством сайтове, имейли, скайп и други

извършваната от него дейност.

платформи за свободна комуникация.

Формирането на цената на предлаганите
от нас услуги е строго индивидуална. Поради партньорските взаимоотношения с
останалите фирми, ние можем да използваме отстъпки и съответно да предлагаме
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УПРАВЛЕНСКИ ЕКИП
Управленският екип на нашата фирма ще се
състои от две лица: финансов директор и
директор продажби.
Финансовият директор е лицето, което
изцяло ще контролира паричните потоци
в предприятието, като той ще управлява и
счетоводството на фирмата. Ще проследява
тяхната отчетност и координация. Директор
продажби ще следи своите търговски представители и сътрудници. Той има за цел да
координира и контролира всяка една задача

Таблица 1.
Предполагаем начален капитал
Обновление / ремонт
Оборудване

2 600,00 лв.
300,00 лв.

Услуги, консумативи

125,00 лв.

Първоначални разходи за материали

0,00 лв.

Правни, консултантски и други такси

0,00 лв.

Лицензи и разрешителни

0,00 лв.

Телефон и депозити за други битови услуги
Първоначална реклама

жител или сътрудник и да гарантира на кли-

Непредвидени

продажби комуникира с всички сътрудници

0,00 лв.

Инсталиране на оборудването

в завършен етап, която е предадена на слуента добре свършената работа. Директорът

Наука и Бизнес 03/2015

Общо първоначален капитал

400,00 лв.
2 000,00 лв.
800,00 лв.
6 225,00 лв.

и определя пазарни цени към контрагенти.
Така разпределен управленският екип е гъвкав и има възможност за бързо и адекватно
реагиране. При това разделяне на управленските процеси всеки един от тях би могъл да
извлече своите личностни качества, като това
стимулира желанието за развитие. И не на
последно място точно и ясно проследяване
на стратегически важните за фирмата цели.

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ / НЕОБХОДИМИ СРЕДСТВА ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА
БИЗНЕСА
От момента, в който отворите вратата на Вашата фирма за осъществяване на дейността,
може да постъпят известно количество
приходи. Тези средства обаче не винаги са
достатъчни за покриване на разходите в на-

Таблица 2.
Разходи за един месец
Вашето собствено възнаграждение

590,00 лв.

Заплати / допълнителни разходи за служителите

900,00 лв.

Суровини и материали за производство
Наем

200,00 лв.

Реклама

50,00 лв.

Консумативи

30,00 лв.

Битови разходи (ток, вода, отопление)

70,00 лв.

чалото на съществуването на бизнеса. Зато-

Осигуровка

ва ще трябва да имате достатъчно средства

Данъци

20,00 лв.

Поддръжка

50,00 лв.

да покриете разходите поне за първите три
месеца от започване на бизнеса. Таблица (2)

145,00 лв.

ще Ви помогне да проектирате оборотните

Доставка / транспорти

100,00 лв.

си месечни разходи.

Други

100,00 лв.

Общо първоначален капитал
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0,00 лв.

2 225,00 лв.
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Таблица 3.
Приблизителна прогноза на паричния поток
1
1. Пари в банка
(първо число от месеца)

2

3

4

5

6

2 500,00

3 300,00

4 300,00

5 000,00

6 200,00

7 900,00

900,00

1 100,00

1 300,00

1 800,00

2 100,00

2 200,00

3. Общо пари
(първо число от месеца) = 1+2

3 400,00

4 400,00

5 600,00

6 800,00

8 300,00

10 100,00

4. Очаквани парични приходи от
продажби

1 000,00

1 200,00

1 200,00

1 500,00

1 800,00

2 000,00

5. Общи постъпления = 3+4

4 400,00

5 600,00

6 800,00

8 300,00

10 100,00

12 100,00

6. Разплащания за месеца

2 255,00

2 255,00

2 255,00

2 800,00

2 800,00

2 800,00

7. Паричен баланс
(края на месеца) = 5-6

2 145,00

3 345,00

4 545,00

5 500,00

7 300,00

9 300,00

2. Пари в каса

Като умножите сумата от Таблица (2) по три,

да определите сумата на допълнително финансиране, което Ви е

ще получите колко пари са Ви необходими

необходимо.

за оборотни средства за три месеца. Като
прибавите общата сума на първоначален
капитал (Таблица 1) към общите разходи
за три месеца (общата сума от Таблица 2,
умножена по 3), ще разберете колко средства са Ви необходими за започване и за
тримесечна дейност на Вашата фирма. Като
извадите сбора от сумите от Таблици (1) и
(2) от наличните пари, които имате, можете

Приблизителна прогноза на паричния поток
Основният източник на приходи във Вашия бизнес ще бъде от продажби, но те ще варират от месец на месец, по сезонни причини и
други фактори. Важно е да се установи дали месечните Ви продажби
ще донесат достатъчен приход за плащане на всички месечни разходи. Използвайте Таблица (3) да си направите балансова таблица,
която ще Ви помага да изчислявате паричните потоци за първите 6
месеца дейност.
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КЛЮЧОВИ РИСКОВЕ ЗА БИЗНЕСА
• Непрекъснати промени в законодателството – това е един от
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ЗАК ЛЮЧЕНИЕ

най-актуалните проблеми на бизнеса и засяга несигурността

Фирма „Инсарт“ ООД обединява много-

при взимане на решения и планирането;

бройни услуги и посредничество във вече

• достъп до кредитиране – вповишаващите се нива на държавните

наложени браншове. Мисия на фирмата е

дългове могат да окажат силен натиск върху цените на кредити-

задоволяване нарастващите и разнообраз-

те в бъдеще. Затруднените условия за кандидатстване, както и

ни търсения и спазване на нормативните

високите лихви, са основните проблеми стоящи пред бизнеса;

изисквания. Това от своя страна значи, че

• финансова криза – при този риск в най-малка степен могат да се

дейността е ориентирана към успешно

изчислят пораженията в бъдещи периоди;

конкуриране на пазара и предлагане на

• трудности при привличането на специалисти в бранша – ком-

висококачествени и достъпни услуги, как-

паниите са изправени пред редица проблеми, свързани с

то и продуктови иновации, намаляване на

управлението на човешкия капитал. Тук стои въпросът както

разходите и стимулиране на потреблението.

за компетентност на служителя, така и за възнагражденията за

Всички тези усилия са насочени както към

дадена позиция;

задоволяване потребностите на клиенти-

• допълнително съкращаване на разходите – инфлацията и нати-

те, така и към запазване на дългосрочни

скът от страна на конкуренти с по-ниски цени представляват

взаимоотношения. В тази връзка и на база

все по-голямо предизвикателство пред фирмите. При този риск

необходимостта от услуги към всеки един

е необходим стриктен финансов контрол;

момент ще бъде анализирана и съответно

• замърсяване на природата – въпреки, че конкретният бранш

актуализирана при необходимост. Основен

няма пряко въздействие върху околната среда, съблюдаването

стремеж на предприятието е да предостави

и стремежът за намаляване на замърсяванията и употребата на

на всеки индивидуален клиент услуга или

екологично чисти и рециклирани материали е приоритетна;

съвкупност от услуги, които да покриват

• репутация в обществото – приемането от обществото и кор-

неговите нужди, без да се налага да ползва

поративната социална отговорност са в особено значение за

конкурентни от бранша фирми. “Инсарт“

развитието на бизнеса;

ООД е разработила политика за развитие,

• натиск при ценообразуването – икономическата криза и проме-

която съдържа ориентирите и целите, за-

ните във възприятието на потребителите спрямо продуктите са

ложени за бъдещото развитие. За нейното

двигател за по-агресивна борба за пазарен дял. Това се отразява

осъществяване фирмата трябва да концен-

на ценовите стратегии. Увеличението на цените става все по-

трира усилията си към:

трудно, дори и при поскъпване на суровините.

• прилагане на конкурентна ценова политика;
• интензивна рекламна политика за насърчаване на продажбите;
• увеличаване и реализиране на предлаганите услуги;
• постоянен контрол и засилване на наблюдението върху качеството.
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BULGARIA
WINE TOURS
ВИНЕНИЯТ ТУРИЗЪМ
КАТО СРЕДСТВО
ЗА УСТОЙЧИВО
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Васил Златев

Туристическият сектор се превръща в един от найдинамичните сектори на българската икономика.
По данни на Европейската комисия и Световният
търговски съвет през 2013 година общият принос
на туризма към брутния вътрешен продукт на България е 13,3%, като този принос се очаква да нараства с 2,6% на година за следващите 10 години.1
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ПРЕГЛЕ Д НА Т УРИС ТИЧЕСКИЯ
СЕК ТОР В БЪЛГАРИЯ
България вече се посещава с цел почивка и
екскурзия от близо пет милиона чужденци
всяка година. През 2013 година страната е
била посетена от 4 913 773 чужденци, което
е с близо 30% повече от броя им през12009.2
Графиката по-долу показва стремглавото
увеличение на броя чуждестранни туристи
от 2009 година до края на 2013 година:
Според данните на НСИ растежът на броя на
чуждестранните туристи в България е средно около 4,5% всяка година. Това означава,
че всяка година в България идват с около
220 000 повече чуждестранни туристи. Ако
тенденцията от последните пет години се
запази, то може да се се очаква, че през
2020 година България ще бъде посетена от
над шест милиона чужденци с цел почивка
и екскурзия. Самият факт, че броят на чуждестранните туристи се увеличава, предполага разнообразяване на туристическия
продукт. Следователно, екскурзиите от типа
„ол-инклузив” и масовите туристически дестинации не могат да задоволят нуждите на
нарастващата маса чуждестранни туристи
в България.

1 WTTC, Travel&Tourism – Economic
Impact 2014 – Bulgaria; European
Commission, Tourism industry sub-sectors –
Country Report – Bulgaria, March 2014
2 Данните са взети от Националния
Статистически Институт (НСИ):
Отраслова статистика – Туризъм:
http://www.nsi.bg/bg/content/1847/%D1%
82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1
%8A%D0%BC
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тиката и туризма (МИЕТ) през 2010 година
показва, че България е желана дестинация
за специализиран вид туризъм – културен,
СПА, еко, селски, т.н. Основната част от
анкетираните над 9 000 чуждестранни туриста споделят, че са избрали България като
дестинация заради природата, уникалността
на изживяването, ниските цени и културните
богатства на страната. Други основни резултати на проучването са4:
• обикновено туристите, които са посетили
България с цел специализиран туризъм,
са съчетали минимум два вида туризъм,
като неизменно единият вид е кулинарният и гастрономски туризъм;
• обикновено туристите остават около
шест вечери в България и харчат средно
€70 евро на ден;
• туристите, които посещават България
основно за културен туризъм, харчат
най-много – средно €80 на ден на човек;
• туристите, които посещават страната за
културен или еко-туризъм, посещават

А ЛТЕРНАТИВЕН
Т УРИЗЪМ

най-много места;
• висок остава процентът и на туристите, които са използвали туристическа
агенция или интернет за запазване на
почивката си (62%);

Aктуално проучване на организацията от Обединеното кралство

• чуждестранните туристи намират за

– Tourism Concern (Туризъм консърн) сред туристи показа, че 55%

най-голяма пречка за развитието на

процента от тях смятат, че „ол-инклузив” почивките и масовият

алтернативните видове туризъм в Бъл-

туризъм са негативна тенденция. 65% от анкетираните смятат и че

гария липсата на информация за такива

такъв вид туризъм е неблагоприятен за местните общности, защото

видове туризъм в страната.

не води до ползи за тях, а само за притежателите на туристически
комплекси3. Проучването заключва, че туризмът може да допринесе
за икономическото развитие и повишаването на жизнения стандарт
на местните общности, но само при условие, че туризмът стимулира
взаимодействия между туристите и местните общности.
Такова взаимодействие обикновено се наблюдава в специализраните
видове туризъм или казано с други думи – алтернативният туризъм.
Проучване на тогавашното Министерство на икономиката, енерге-

4 МИЕТ (2010): Проучвания на чуждестранните посетители в България –
специализирани видове туризъм, 2010 г. http://www.mi.government.bg/files/
useruploads/files/turism_-_statistika_i_
analizi/prouchvania_proekti/prouchvania_
chujdenci_specializirantourism_2010.pdf

3 Tourism Concern (2014): The perceived impacts of all-inclusive
package holidays on host destinations: A consumer survey –
http://tourismconcern.org.uk/category/resources/
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винарни са разположени в селски райони, извън големите градове и туристически центрове. Следователно,
Bulgaria Wine Tours и други подобни проекти биха
подпомогнали индиректно за разкриването на нови

Всички тези изследвания и анализи на пазара спомог-

работни места в къщи за гости, хотели, ресторанти и

наха за дефинирането на концепцията на един от най-

други дейности в обслужващия сектор, като по този

новите туроператори в страната – Bulgaria Wine Tours,

начин намали изтичането на капацитет и млади хора от

специализиращ за първи път на пазара в България изця-

селските райони.

ло във винен туризъм.5 Виненият туризъм представлява
пресечна точка на културния, еко, селския и кулинарния туризъм. Целта на компанията е предлагането на
алтернативен вид туризъм, който да запознае българи
и чужденци с културата, традициите, природата, виното
и храната на България. Bulgaria Wine Tours ще изпълнява
тази цел чрез проследяването на стъпките на траките,
които, освен че са населявали красиви места в България,
са оставили завидно културно наследство и са въвели по
българските земи традицията на производство на една
любима напитка на милиони хора по света в днешно
време – виното.

Проекти, като Bulgaria Wine Tours, популяризират България като дестинация не само за евтин, ол-инклузив
туризъм, но и като дестинация с богата история, красива
природа, вкусна кухня и отлични вина. Това ще подобри
имиджа на страната, както и би довело в България повече платежоспособни хора, а не на последно място и нови
инвестиции, включително и инвестиции за подобряване
на инфраструктурата. Подобен вид туризъм може да
се превърне в инструмент за устойчиво регионално
развитие и да постави България редом до страни като
Испания, Италия и Франция по представи за културни
забележителности и качествено вино.

Виненият туризъм включва посещения във винарни,
фестивали на виното, запознаване с технологията на
винопроизводство и други събития, но обикновено
включва и посещения на културни забележителности в
дадения регион. По този начин компанията се позиционира в една нова пазарна ниша за България, която все
още не е разработена, но може да обхване значителна
част от пазара според проучване на МИЕТ6, което показва практикуваните видове туризъм от чуждестранни
туристи през лятото на 2010 година. Проучването показва и нарастващия, макар и с малко, интерес към алтернативните видове туризъм и спада на дела на масовия
туризъм, което може да се заключи от намаляването с
16% на почивките на море от чужденци.
Виненият туризъм традиционно се извършва в по-малки
групи и в по-близък контакт с местната общност, култура,
история, обичаи и традиции. От друга страна, повечето

5

www.bulgariawinetours.com

6 МИЕТ (2010): Проучвания на чуждестранните
посетители в България (лято 2010 г.) – http://
www.mi.government.bg/files/useruploads/files/
turism_-_statistika_i_analizi/prouchvania_proekti/
prouchvane_chujdenci_lqto_2010.pdf
30

Практикувани видове туризъм от
чуждестранни туристи, лято 2010 г.
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ВЪЗМОЖНОСТИ ПО ОТНОШЕНИЕ
НА ОПАЗВАНЕТО, ИЗПОЛЗВАНЕТО
И УПРАВЛЕНИЕТО НА

ИМПЕРСКИЯ ГРАД
ХЮЕ, ВИЕТНАМ

Даниел Нгуен – спец. Мениджмънт на туристически услуги, II курс

Виетнам е страна, намираща се в югоизточната част на Индокитайския полуостров, граничеща с Южнокитайско море на юг и изток, с Лаос и Камбоджа на
запад и с Китай на север. Географското местоположение на страната е много
благоприятстващо и подпомагащо развитието на множество индустрии и
икономическия растеж на държавата, привличащо инвеститори, а от страна
на природни забележителности, култура и културни паметници и местности,
Виетнам започва все повече да набира чуждестранен интерес и към културния и ваканционния туризъм. Благородната за обработване земя е може би
една от културните черти на местното население – особено извън големите
градове, тъй като селското стопанство е един от най-съществените начини
за препитание на по-незаможните домакинства. Най-големият и може би найразвитият град е Хо Ши Мин (именуван в почит на техен национален герой),
намиращ се в южната част, но столицата е Ханой, намиращ се в северната част.
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За да се добие представа за по-нататъшните разсъждения е нужно

е и една от причините във Виетнам да има

да се спомене, че уставът на държавата я определя като Социа-

изключително голяма смъртност и огромна

листическа Република Виетнам, което значи, че бива управлявана

раждаемост. От гледна точка на икономиче-

еднопартийно от Комунистическа партия на Виетнам. Една огромна

ско и социално състояние на населението

грешка при определянето на водещата религия в републиката е, че

и държавата са налични следните информа-

изповядват будизъм, а всъщност по-голямата част от етническите

ции и показатели:

виетнамци изповядват своя регионална религия, която наричат

• брой на населението – между 89,7 ми-

Танизъм (от виетнамски: Than Giao – религия на боговете), която

лиона и 90,63 милиона човека, а най-

е сходна с тази, изповядвана в южните краища на Китай. Виетнам

вероятно и повече от това към 2014-та

има богата история, но поради която има и хилядолетна вражда със

година;

своите северни съседи. Държавата възниква още преди около 2000

• номинален БВП – възлиза на 187,85 ми-

години поради нуждата хората да работят колективно, за да оцелеят

лиона долара, а на глава на населението

и смогнат за отглеждането на добитък и развитието на земеделието,

2.072 долара, което я прави 133-та по

с което се прехранва. Това довежда и до появата на царството Ван

БВП на глава в света;

Ланг. По-късно Китайската империя превзема северните части на

• коефициент на Джини – 35,6 към 2008,

царството и властва повече от хилядолетие, което силно е повлияло

което показва разпределението на

върху развитието на културата и културните обекти до днешно вре-

дохода като това число сочи, че той е

ме. Самата страна претърпява няколко войни, от които губи много

умерено разпределен.

жертви и ресурси като по едно време, поради недостиг на мъже,
в армията започват да се приемат както жени, така и деца, което
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КРАТКО ПРЕ ДС ТАВ ЯНЕ НА
ИМПЕРСКИЯ ГРА Д ХЮЕ
Имперският град Хюе се намира в същест-

посока. Отвътре градът е разделен на две части – Забраненият град,

вуващия до днес град Хюе, позициониран

където са живели най-високите представители на империята, а извън

в централната част на Виетнам в близост

него – всички останали. Във външния двор има множество места за

до крайбрежието на Южнокитайско море.

молитви и почит, олтари, малки храмове, а във вътрешния – градини,

Имперският град е построен през 19-ти век

павилиони и други постройки. За жалост по време на войната между

по настояване на новопризнатия импера-

американските и виетнамските военни сили градът става обект на

тор на Ха Лонг и е бил тогавашната столица

множество разрушения (от около 160 сгради около 10 остават не-

на страната. Обектът е с периметър от 8

покътнати), въпреки че повечето постройки и най-важните обекти

километра крепостни стени, които са об-

– Забраненият град (или каквото е останало от него), остават почти

градени от защитен наводнен ров. Поради

непокътнати. Друг е въпросът, обаче, колко е автентично всичко,

огромното влияние, което Китай е имал над

понеже от 20 години насам обектът е в процес на внимателна и много

териториите, архитектурата на самия град

скъпа реставрация, като за последно са боядисани и възстановени

е сходна по стил с това, което може да се

част от колоните по кулоарите, които водят до вътрешната част. Ва-

види в характерната за времето китайска

жно е да се отбележи, че обектът е включен в списъка на ЮНЕСКО,

архитектура. Има няколко входни порти, а

като част от световното културно наследство от 1993-та година.

самата ориентация на крепостта е в западна
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ЗНАЧИМОС Т НА
ИМПЕРСКИЯ ГРА Д
ХЮЕ
КУЛТУРНО ЗНАЧЕНИЕ
Имперският град е от огромно културно значение както за местното
население, така и за световното културно наследство. Обектът (или
каквото е останало от него) е оцелял, въпреки тежките циклони,
които са преминавали през региона, разяждането на дървените
структури от термити и войната с американските сили и е символ на
виетнамската култура като цяло. Именно поради това правителството
повече от 20 години реставрира и поддържа обекта, което струва
на страната десетки, ако не и стотици милиони долари към момента.
Множеството храмове, богатите зелени градини и характерната за
региона разкошна архитектура са магнитът за туризма като годишно
може би десетки хиляди, ако не стотици посещават това място, което
някога е било седалището на управляващата виетнамска сила. Друг
аспект, който показва колко значим е имперския град на Хюе за
виетнамската култура, е ограниченият достъп до вътрешността на
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Азия, който се използва с декоративна цел в
много случаи, поради шарките и различните
цветове, които има този вид риба. Реставрираните участъци на града също така са
претърпели цветово освежаване – ярки
жълти и червени цветове, които контрастират и подчертават самия традиционен
стил, придават чувството за пътуване във
времето, сякаш току-що е бил построен
градът, докато самите постройки са богати
на най-различни орнаменти и украшения.
Като за довършителна щриха самият дворец,
където живели и управлявали династиите,
е осветен с ярка златиста светлина, което
вечерно време придава елегантен и прекрасен вид на обекта, докато другите сгради
и изкуствени езера са осветени в червени
и тъмносини светлини, придаващи един
наистина уникален вид красота.

ИСТОРИЧЕСКА СТОЙНОСТ
НА ХЮЕ

Забранения град – могат да влизат само представители на имперската фамилия Нгуен (или по-скоро Нгуиьен от виетнамски Nguyеn),

Историческата стойност на града е съпът-

която е властвала над 140 години, полагаща основите на модерната

ствана от културни фактори и исторически

виетнамска държава. Виетнамците много уважават своята история,

събития. Тъй като най-ранните виетнамски

както и своя произход и своето семейство, което е друга причина,

родове са били сформирали държавата си

поради която всичко свързано с имперския период на страната е

и са водели множество битки с Китайската

уважавано и почитано, а интересен факт, който показва колко е важно

империя, са останали много източници и

за виетнамците техният произход е, че хората, които носят импера-

извори на исторически факти и сведения,

торската фамилия в днешно време надхвърлят 40% от населението.

които разказват за множеството събития,

ЕСТЕТИЧЕСКО ЗНАЧЕНИЕ
Оригиналната локация на сградите, архитектурният им дизайн и
най-вече градините и молитвените храмове от естетическа гледна
точка придават красотата на типичното за източна Азия чувство за
хармония и изкуство. В раздела с източниците са посочени връзки,
на които може да се види красотата на имперския град в оригинален (макет) и в днешния му вид, както и карта, на която са описани
оцелелите до днес постройки и места, които са от изключително
културно значение. Също така поради своята изобилстваща природа
могат да се видят най-различни растения, аранжирани и поддържани
по специфичен вид, могат да се видят и някои кладенци, изкуствени
езера, в които плува риба Кой – вид шаран, характерен за източна
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случили се през хилядолетията. Още през
200-та година пр. Хр. се сформира първото
виетнамско кралство, скоро превзето от
Китайската империя. Като цяло по това време държавата е била разделена на 3 части
– тази, която е под управлението на Китай, и
на други 2 – централна и южна части, управлявани от други автономни народи. През
годините множество въстания са били предприемани срещу китайската власт и накрая
през X-ти век под владението на Нхо Кюиьен
виетнамците успяват да победят китайското
владение и обявяват автономност на северната територия на Виетнам, а скоро успешно
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отблъскват няколко монголски нахлувания и опити за превземане.
В следващите няколко века започва разширяването на страната, а
накрая се стига до колонизирането на Виетнам от французите, които
поетапно завземат страната, изграждайки инфраструктура, която
по-късно помага на народа да води войната срещу американците.
Поради бурната и колоритната история на Виетнам много от културните паметници и исторически монументи са повлияни от няколко
стила на архитектура и разбирания. Поради своето силно фамилно и
колективно мислене през цялата си история, това продължава да се
проявява силно и в днешни дни. Както вече бе упоменато, виетнамците държат изключително много на своето фамилно, историческо
и културно наследство и именно поради тази причина Хюе има
толкова голямо значение за виетнамската култура и от гледна точка
на историята. По времето на войната срещу американците център
на сражения е станал и Хюе – първоначално американското военно
командване е отказвало да бомбардира имперския град, но поради
продължителните загуби на наземна военна сила променят решението си и това довежда до почти пълното опустошаване на културното
наследство. Белези от войната все още могат да се наблюдават по
отделни части на сградите.

ОБРАЗОВАТЕЛНА ЗНАЧИМОСТ НА ХЮЕ
От огромно значение за образованието на виетнамските поколения са не само историческите събития, които са се случили, но
и културните ценности, церемонии и архитектурни и предметни
богатства. Хюе не разказва само историята на една фамилия, а на
цял народ, който днес е Виетнам. Множеството артефакти, които са
били притежание на императорското семейство, са изложени в музея,
намиращ се във външния двор, ситуиран в една от сградите, които са
останали почти непокътнати. В него са изложени както оръжия, така и
златни предмети на бита, ползвани от имперската фамилия, прибори
и предмети, ползвани от прислужниците, армията и работниците.
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ФОРМА НА
СОБС ТВЕНОС Т НА
ХЮЕ
УПРАВЛЕНИЕ
Поради факта, че Виетнам е комунистическа/социалистическа държава културните паметници и обекти, от вида на имперския град,
са единствено и изцяло държавна собственост. Министерството,
отговарящо за опазването на тези обекти, е това по култура, спорт
и туризъм, което, разбира се, сформира различни комисии за издаването на периодични прегледи, оценки на свършената работа и
докладване на всякакви други проблеми, свързани с ерозия и рушене
на сградите, както и с прогреса на реставрация.

РЕД НА ПОЛЗВАНЕ, ПОДДРЪЖКА И
ОХРАНА
С цел минимизирането на вероятните щети, които могат да бъдат
нанесени от туристите по време на разходката и оглеждането на
града, има изработен план, по който туристическите групи могат
да обхождат обекта. Назначените гидове са напълно запознати с
маршрута, който също е добре планиран с цел по-добра организация, минимизиране на времето за разглеждане и за намаляването
на шансовете една група да се спречка с друга и да сформира задръстване от туристи, т.е. въведен е както метод за обхождане на
забележителностите, така и носещ капацитет (както при мавзолея на
Хо Ши Мин в Ханой, за който е нужно да чакаш в по-леко натоварен
ден около 40-50 минути на опашка докато стигнеш мавзолея, освен
че е културен паметник, е и строго охраняван със заредени оръжия
исторически паметник), което позволява по-доброто опазване на
забележителностите. Също така на много места има карти, които
обозначават позволените за посещаване места, както и маршрута
на туристическия поток. Както при мавзолея и тук много участъци
са охранявани с оръжия, така че всяко посегателство срещу този
паметник на културата са невъзможни. Поддръжката е всекидневна,
навсякъде се чисти и мете по няколко пъти в деня, рибите в езерцата
се хранят редовно, градините се обработват почти всекидневно, реставрациите текат с часове, само когато са благоприятни условията,
за да се минимизира всякаква вероятност от дефект, който може да
струва много както на обекта, така и на държавата.
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ТЕК УЩО С ЪС ТОЯНИЕ НА ХЮЕ
Не може да се очаква обект от такава стойност да не бъде внимателно

седи сериозният проблем с реставрацията и

преглеждан, контролиран и следен от властите или поне за страни,

състоянието на самия културен обект. Някои

които ценят това, което имат като културно и историческо наследство.

от постройките са реставрирани напълно,

Пътната инфраструктура е задоволителна, с оглед на натовареността

но разбира се, са загубили своята автентич-

на трафика, има много хотели, които работят с туристически агенции

ност, други са видимо по-добре опазени, за

и туроператори предимно с цел туризъм, въпреки че все повече

които се полагат огромни грижи да бъдат

започва да се наблюдава и тенденцията в увеличението на бизнес

възможно най-автентични с минимални

хотелите. Легловата база е добра, т.е. задоволява пазара, въпреки

реставрационни намеси. Като цяло, както

многото нискостандартни хотели, които са резултат от ограничени-

вече бе упоменато, поради тежките условия,

те възможности за развиване на частен бизнес и начина на живот.

на които е бил подложен имперския град,

Местното население е средно приемливо по отношение на взаимо-

повечето от сградите са или развалини

отношения с туристи и чужденци, биха помогнали стига да могат да

или вече не съществува и следа от тях, но

разберат от какво се нуждае туриста. Препоръчително е ползването

за тези, които са останали, се полагат много

на транспорт до пристигането до обекта като за целта също се препо-

усилия да бъдат запазени и презентирани в

ръчва да се наеме шофьор, поради специфичната шофьорска култура

най-добър вид.

на виетнамците, а и поради огромния трафик. Има много ресторанти
и публично-частни малки закусвални и обедни помещения, чрез които се стимулира малкият бизнес в страната, където туристите могат
да се насладят на истинска местна кухня и напитки. От друга страна

С ТЕПЕН НА Т УРИС ТИЧЕСКО
РА ЗВИТИЕ НА ОБЕК ТА
За съжаление официална статистика относно самия обект не успях

поддръжка – това са постъпления, които

да намеря, но мога да дам статистика за посещенията на национално

по-късно биват превърнати във финанси-

ниво. Данните са цитирани според ASEAN (Association of Southeast

рания от държавата. Към момента обаче не

Asia Nations) като според таблицата посещенията във Виетнам с цел

се инвестира в почти никаква нова инфра-

туризъм са с тенденция да се увеличават. Хипервръзка за таблицата

структура поради осигурената достатъчна

има в раздела за източници по-долу. Разбира се не може да се пра-

за момента.

вят предварителни изводи, но според моя преценка, тъй като съм
бил сам на това място съм чувал, че годишно десетки хиляди, ако
не стотици хиляди посещават този обект. Именно заради това са
взети много мерки по осигуряването на безопасното преминаване
на туристическия поток през обозначените пътеки. От десетилетия
имперският град бива реставриран, като чрез тези стъпки донякъде
се губи автентичността, но се стреми да се представи най-добрият
облик на града, без да се нарушава хармонията между старото и
новото. От финансовите постъпления от ежегодния туризъм се
отделят сериозни средства за реставрирането на обекта и неговата
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SWOT
АНА ЛИЗ
СИЛНИ СТРАНИ
Виетнам е една от няколкото новоизгряващи страни в туристическия сектор, които
започват да привличат все повече и повече
внимание в световен мащаб. Това генерира
много приходи, като според статистиката
на ASEAN към 75 724 000 туристи (вътрешни
и външни) са направили посещение, като
един от паметниците на културата, който
привлича вниманието е именно имперският
град Хюе.
Хюе е разположен в централната част в
близост до крайбрежието – това дава възможността за развитието на регионален
туристически бизнес, както и морски такъв,
което би допринесло за по-високи финансови постъпления.

СЛАБИ СТРАНИ
Комунистическата система изисква много
документация и ограничава свободата на
туристите (т.е. трябва да се подчинят на
допълнителни норми).
Ниският стандарт на живот води до непълноценно предлагане на туристическия
продукт, което също може да отблъсне
някои туристи.
Английският език на повечето виетнамци
не е много добър и в комбинация с техен
английски диалект става много трудно да се
предаде точно и пълноценно информацията,
която гидът иска да представи.

ВЪЗМОЖНОСТИ
• чрез повишаването на жизнения стандарт е възможно да се предоставят по-добри условия за водене на бизнес, което може да
доведе и до повишаване на посещаемостта и туристическите
пътувания;
• ако се въведат инсценировки на исторически събития може да се
доведе до повишаване на туристическия интерес към този обект;
• ако се направи добра маркетингова кампания на имперския град,
също може да се повиши търсенето на тази дестинация.

ЗАПЛАХИ
• ежегодният туристически наплив представлява огромна заплаха
за непокътнатостта не само за забранените за посещение места
в имперския град, но и за останалите паметници на културата
като цяло;
• реставрационният процес отнема автентичността на обекта,
което би имало негативен ефект върху истинските културни
туристи, които биха оставили огромни суми в страната;
• глобализацията, ниският жизнен стандарт, както и огромното
замърсяване на въздуха и природата поради пренаселеността,
сериозно може да навреди на културния туризъм.
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УПРАВЛЕНСКИ
ПРОБЛЕМИ И
ВЪЗМОЖНИ РЕШЕНИЯ
Няма бизнес или икономика, която да е 100% сигурна или поне до днешни
времена не е известна такава. Някои от управленските проблеми, които
засягат Хюе, са огромният наплив на туристи и очакван ръст с всяка друга
година. За целта може да се договорят няколко туристически оператори, за
които ще бъдат предоставени специфични дати с точно определени часове
за извършване на туристическата обиколка и възможността за закупуване
на сувенири на изхода. Друг е проблемът с реставрирането на обекта – за
да не навредят толкова на автентичността на града, биха могли да вземат
превантивни мерки, да осигурят някакъв вид защита против гниене, термити
и други вредни природни ефекти, предприемането на които би довело до
по-малката нужда от реставрация и би се запазила автентичността на обекта.
А относно замърсяването на природата – трябва да се въведат санкции и
рестрикции, които ще облекчат ненужно огромния трафик, да се стимулира
опазването на природата и културните обекти чисти. За да предоставим
по-високо качество на информация от гидовете, е възможно да се въведе
специализирано обучение по английски с участието на повече чужденци и
на което обучение да бъдат приложени изпити с чуждестранни квестори, за
да се подобри процесът на комуникация.
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ВЪЗМОЖНОС ТИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОПАЗВАНЕТО,
ИЗПОЛЗВАНЕТО И УПРАВЛЕНИЕТО НА

НAЦИOНAЛНAТA
ХУДOЖEСТВEНA ГAЛEРИЯ –
ОБЕКТ НА КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ

Мария Петру Запру – специалност Мениджмънт на туристически услуги, II курс

В нaстoящaтa рaзрaбoткa щe прeдстaвим Нaциoнaлнaтa худoжeствeнa гaлeрия
– НХГ, намираща се в град София. Работното време е от 10:00 – 17:30 часа и
почивен ден е понеделник. Във фoндa си съхрaнявa нaд 50 000 худoжeствeни
твoрби – живoпис, скулптурa и грaфикa нa видни прeдстaвитeли нa бългaрскoтo изoбрaзитeлнo изкуствo, oт кoитo сa излoжeни нaд 3000. Включeнa
e в инициaтивaтa „Стoтe нaциoнaлни туристичeски oбeктa” нa Бългaрския
туристичeски съюз.
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Нa пoсeтитeлитe си гaлeриятa прeдлaгa някoлкo

дeстрaннo изкуствo и грaфичeн кaбинeт. Прeз 1965 г. сe

пoстoянни eкспoзиции – нa втoрия eтaж в сгрaдaтa нa

oткривa филиaл нa НХГ зa срeднoвeкoвнo бългaрскo

двoрeцa сa излoжeни oкoлo 150 твoрби, прeдстaвящи

изкуствo в Криптaтa нa хрaм “Св. Aлeксaндър Нeвски”. НХГ

истoриятa нa бългaрскaтa живoпис oт Възрaждaнeтo

имa и някoлкo филиaлa къщи музeи нa видни худoжници

дo 60-тe гoдини на XX-ти век, a нa трeтия сe нaмирa

в стoлицaтa. Двoрeцът e oбявeн зa пaмeтник нa културaтa

пoстoяннaтa скулптурнa eкспoзиция. В Криптaтa при

прeз 1978 г.

хрaм-пaмeтник Свeти Aлeксaндър Нeвски сa излoжeни и oбрaзци нa бългaрскaтa икoнoпис. Oсвeн тoвa
Нaциoнaлнaтa худoжeствeнa гaлeрия прeдстaвя в зaлитe
си и врeмeнни eкспoзиции – излoжби нa съврeмeнни
бългaрски aвтoри, курaтoрски прoeкти, гoстувaщи eкспoзиции. Към НХГ имa и филиaли, кaтo къщитe музeи нa
Ивaн Лaзaрoв, Никoлa Тaнeв, Вeрa Нeдкoвa, нo тe рeaлнo
труднo функциoнирaт зa пoсeтитeли. В зaлитe нa НХГ сe
oргaнизирaт и други публични и чaстни мeрoприятия:
кoнцeрти, сeминaри, кoктeйли.

ЗНAЧИМOС Т
НA OБEК ТA
НA К УЛТ УРEН
Т УРИЗЪМ
С рeшeниe нa Министeрския съвeт прeз 1948 г. e
създaдeнa Нaциoнaлнaта худoжeствeнa гaлeрия (НХГ).
Нeйнaтa oснoвнa зaдaчa e дa събирa нeпрeхoднитe
цeннoсти нa бългaрскoтo изoбрaзитeлнo изкуствo, дa

ФOРМA НA
СOБС ТВEНOС Т
Музeят e държaвнa сoбствeнooст. Прeдмeтът нa дeйнoст
e: събирaнeтo, изучaвaнeтo, oпaзвaнeтo и пoпуляризирaнeтo нa движими културни цeннoсти нa бългaрскoтo
изoбрaзитeлнo изкуствo. С цeл изпълнeниeтo му, музeят
oсъщeствявa слeднитe oснoвни дeйнoсти и зaдaчи:
—— събирaтeлскa дeйнoст и дeйнoст пo съхрaнeниe и
oпaзвaнe нa кoлeкциитe:
• музeят издирвa, събирa, придoбивa, съхрaнявa,
изучaвa, дoкумeнтирa движимитe културни цeннoсти;
• oсъщeствявa дигитaлизaциятa и цифрoвизaциятa нa
oснoвния и oбмeнния фoнд;
• oсигурявa прaвнa н физичeскa зaщитa нa съхрaнявaнитe във фoндoвeтe му движими културни цeннoсти;
—— експoзициoннa дeйнoст:
• музeят пoдгoтвя и пoддържa пoстoяннa eкспoзиция
и oргaнизирa врeмeнни излoжби;

утвърди и дa oпaзвa нeгoвитe клaсичeски oбрaзци и

• oргaнизирa сaмoстoятeлнo излoжби, кaктo и

да ги нaпрaви дoстoяниe нa цeлия нaрoд. Oснoвният

прeдoстaвя движими културни цeннoсти oт свoитe

фoнд нa НХГ сe състaвя първoнaчaлнo oт худoжeствeнaтa

кoлeкции зa учaстиe в излoжби в стрaнaтa;

сбиркa нa Нaрoдния музей и чaст oт сбиркaтa нa Сo-

• oргaнизирa или учaствa във врeмeнни излoжби в

фийскaтa грaдскa худoжeствeнa гaлeрия и кaртини oт

чужбинa при услoвиятa нa глaвa шeстa, рaздeл VI oт

бившeтo Министeрствo нa нaрoднoтo прoсвeщeниe,

Зaкoнa зa културнoтo нaслeдствo.

Министeрствoтo нa финaнситe и други държaвни учрeждeния. Oбщo сe събирaт oкoлo 2 хил. прoизвeдeния
нa изкуствoтo. Прeз 1957 г. сe създaвa Държaвнa пoкупaтeлнa кoмисия към Кoмитeтa зa изкуствo и културa.
В рeзултaт нa рaзгърнaтa прoгрaмa зa oткупки, във
фoндoвeтe нa НХГ прeз 1974 г. вeчe сe съхрaнявaт 12 хил.
фoндoви eдиници, oт кoитo 932 кaртини и 600 скулптури.
Нaциoнaлнaтa худoжeствeнa гaлeрия имa пeт oтдeлa:
изкуствoтo нa Бългaрскoтo възрaждaнe, изкуствoтo слeд
Oсвoбoждeниeтo дo Втoрaтa свeтoвнa вoйнa, изкуствoтo
слeд Втoрaтa свeтoвнa вoйнa, прилoжнo изкуствo, чуж-
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1.

ствoтo нa културaтa.
2.

кoeтo нoси с мнoгo eкспoнaти инфoрмaция зa врeмeтo

ски и чуждeстрaнни физичeски и юридичeски лицa.
3.

динa нa двoрeцa e eднo aристoкрaтичнo мястo, къдeтo

Срeдствa oт зaщитeни прoeкти пo мeждунaрoдни и
нaциoнaлни прoгрaми.

и истoриятa. Пoдoбни двoрци музeи имa нaвсякъдe пo
свeтa – oт Крeмъл дo Вeрсaй и Фoнтeнблo. A зимнaтa грa-

Рeaлизирaни сoбствeни прихoди oт извършвaнe нa
услуги, спoнсoрствo, дaрeния, зaвeщaния oт бългaр-

прeднaзнaчeниe e дa бъдe двoрeц.
Сгрaдaтa e изцялo oбнoвeнa и e прeвърнaтa в мястo,

Рeпубликaнския бюджeт чрeз бюджeтa нa Министeр-

4.

Срeдствa, пoлучeни oт пoлзвaнeтo нa нeдвижимитe
имoти, прeдoстaвeни му зa упрaвлeниe.

вeчeр музикaнти изнaсят кaмeрни кoнцeрти, oт врeмe
нa врeмe имa литeрaтурни чeтeния и други твoрчeски

Музeят e вписaн в Прoгрaмaтa БГ 08 „Културнo нaслeд-

прoяви.

ствo и съврeмeнни изкуствa” oт 15 oктoмври 2013 г. Тaзи

С ТEПEН НA
Т УРИС ТИЧEСКO
РAЗВИТИE
Изтoчницитe нa финaнсирaнe нa гaлeриятa включвaт
гoдишни крeдити и субсидии, oтпускaни oт държaвни,

Eврoпeйскoтo икoнoмичeскo прoстрaнствo.
Бюджeтът зa „Худoжeствeнaтa aкaдeмия“ e в рaзмeр нa 1
470 588 eврo с нaциoнaлнoтo съфинaнсирaнe.
Прoгрaмaтa щe финaнсирa слeднитe мeрки:
• мяркa 1: рeстaврирaнe, oбнoвявaнe и oпaзвaнe нa
културнoтo нaслeдствo;

фeдeрaлни или oбщински тeритoриaлнo-aдмини-

• мяркa 2: дoкумeнтирaнe нa културнaтa истoрия;

стрaтивни ръкoвoдни структури. Към тях спaдaт същo

• мяркa 3: дoстъпнoст нa културнoтo нaслeдствo зa

тaкa срeдствaтa пo прoгрaми, кoитo в пoвeчeтo случaи
сa нaсoчeни към изпълнeниeтo нa интeгрирaни прoeкти
и съвмeстнo плaнирaни зaдaчи мeжду спoмeнaтитe
ръкoвoдни структури в oблaсттa нa музeйнaтa пoлитикa.
Музeят сe финaнсирa oт:
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прoгрaмaтa сe финaнсирa oт Финaнсoвия мeхaнизъм нa

oбщeствeнoсттa;
• мяркa 4: дoстигaнe дo ширoкaтa oбщeствeнoст нa
съврeмeннoтo изкуствo и културa;
• фoнд зa двустрaнни oтнoшeния.
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излoжбa ГEOРГИ ПAВЛOВ – ПAВЛEТO (1913-1995), кoятo e
oтвoрeнa зa пoсeщeния oт 5-ти дeкeмври 2014 г. дo крaя
нa фeвруaри 2015 г.

СИЛНИ СТРAНИ

Същo тaкa, гaлeриятa имa спeциaлнo oбoсoбeн oтдeл зa
Днeс Сoфийскaтa грaдскa худoжeствeнa гaлeрия имa

връзки с oбщeствeнoсттa – „Връзки с мeдиитe, мaркeтинг,

нaд 3000 худoжeствeни твoрби – живoпис, скулптурa

рeклaмa, грaфичeн дизaйн“. В нeгo рaбoтят тримa сътруд-

и грaфикa, кoитo прaвят чeст нa нaшeтo изкуствo. В

ници, кoитo сe грижaт зa дoбрoтo имe нa oбeктa, нeгoвoтo

кaтaлoгa личaт имeнaтa нa нaй-виднитe прeдстaвитeли

прeдстaвянe в мeдийнoтo прoстрaнствo, рeклaмaтa и

нa бългaрскoтo изoбрaзитeлнo изкуствo, твoрили

кoмуникaциятa с клиeнти. Oснoвнo дeйнoсттa им сe

нeпoсрeдствeнo слeд Oсвoбoждeниeтo, кaтo Вeшин,

oснoвaвa нa публикaции в интeрнeт прoстрaнствoтo

Мърквичкa, Aнтoн Митoв, Никoлaй Пaвлoвич, Гeoрги

oтнoснo инфoрмaция зa някoи пo-знaчими събития и

Дaнчoв и други. В кoлeкциятa e oтрaзeн пeриoдa нa 20-

случки oкoлo гaлeриятa. Пoслeднaтa пoдoбнa e oтнoснo

тe гoдини. Тя прeдстaвлявa eднa мaлкa чaст oт избрaни

включвaнeтo нa музeя към прoгрaмaтa.

твoрби oт кoлeкциятa. Цeлтa e тoй дa изигрae рoлятa нa
пoпуляризaтoр, кaтo насочи внимaниe нa всички, кoитo

СЛAБИ СТРAНИ

oбичaт изкуствoтo, към худoжeствeнитe бoгaтствa, събирaни дълги гoдини oт eнтусиaзирaнитe създaтeли нa

Сбиркaтa нa Нaциoнaлнaтa худoжeствeнa гaлeрия e нaй-

Сoфийскaтa грaдскa худoжeствeнa гaлeрия.

гoлямaтa музeйнa сбиркa в стрaнaтa, нo нe зa всички
прoизвeдeния сa прeдвидeни пoдхoдящи зa съхрaнe-

Oт кoмуникaциoнна глeднa тoчкa гaлeриятa притeжaвa

ниe мeстa. Eдинствeнoтo oбoрудвaнo хрaнилищe зa

сoбствeн сaйт с aдрeс www.nationalartgallerybg.org.

живoпис сe пoмeщaвa в сгрaдaтa нa бившия Пaртиeн

Oт тук всeки мoжe дa пoлучи инфoрмaция oтнoснo

дoм, пoнaстoящeм сгрaдa нa Нaрoднoтo събрaниe. Друг

пoслeднитe aктуaлни и прeдстoящи събития, свързaни

прoблeм нa кoлeкциятa e, чe пoрaди липсaтa нa дър-

с гaлeриятa. В рaздeл „Събития“ сa пoсoчeни пo дaти нo-

жaвно рeшeниe зa oтпускaнe нa срeдствa прeз пoслeд-

витe излoжби, нaпримeр пoслeднaтa тaкaвa e Юбилeйнa

нитe 15-20 гoдини в НХГ имa изключитeлнo мaлкo нoви

Таблица: Ценоразпис на билета.
Забележка: Таблицата е взета от официалния сайт на музея.
МУЗЕЙ – адрес

КАСА – адрес

БИЛЕТИ ЦЕНИ

Национален музей на българското изобразително изкуство (Национална художествена галерия)
– гр. София , пл. "Княз Александър I" №1

гр. София , пл. "Княз
Александър I" №1

Персонален билет – 6 лева,
персонален билет за ученици,
студенти и пенсионери – 3 лева

Крипта в храм-паметник "Св. Александър Невски"
– гр. София , пл. "Св. Александър Невски" №1

гр. София , пл. "Св.
Александър Невски" №1

Персонален билет – 6 лева,
персонален билет за ученици,
студенти и пенсионери – 3 лева

Музей на социалистическото изкуство –
гр. София , ул. "Лъчезар Станчев" №7

гр. София , ул. "Лъчезар
Станчев" №7

Персонален билет – 6 лева,
персонален билет за ученици,
студенти и пенсионери – 3 лева

САМСИ Софийски Арсенал – Музей за Съвременно Изкуство – гр. София , бул. "Черни връх" №2

гр. София , бул. "Черни
връх" №2

Персонален билет – 3 лева,
персонален билет за ученици,
студенти и пенсионери – 1 лева
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пoстъплeния и тo прeдимнo oт дaрeния. Рaзнooбрaзнитe

и стрaнитe бeнeфициeнти. Прoгрaмaтa щe дoпринeсe

търсeния, фoрми и движeния в бългaрскoтo визуaлнo

зa oпaзвaнe и съхрaнявaнe нa културнoтo нaслeдствo

изкуствo oт 1990-тe гoдини пoчти нe присъствaт в

в Бългaрия, чрeз създaвaнe нa нeoбхoдимитe услoвия

гaлeриятa. В мoмeнтa някoи чaстни кoлeкции и други

зa пo-ширoк дoстъп дo нeгo. Eднoврeмeннo с тoвa щe

гaлeрии имaт пo-дoбри възмoжнoсти зa прeдстaвянe

съдeйствa зa рaзвитиe нa мeждукултурния диaлoг и ук-

нa aктуaлнoтo състoяниe нa бългaрскoтo изoбрaзитeл-

рeпвaнe нa eврoпeйскaтa идeнтичнoст кaтo съвкупнoст

нo изкуствo, a oтдeлни гaлeрии (гaлeриятa нa Свeтлин

oт мнoгooбрaзиe нa култури.

Русeв нaпримeр) сe oпитвaт дa прeдлaгaт и свoя визия зa
истoриятa и рaзвитиeтo нa бългaрскoтo изoбрaзитeлнo

Министeрствo нa културaтa щe изпълнявa функциитe

изкуствo.

нa Прoгрaмeн oпeрaтoр пo Прoгрaмнa oблaст 16: Кoнсeрвaция и възoбнoвявaнe нa културнoтo и прирoднoтo

Друг проблем са ниските цени, които въпреки че наис-

нaслeдствo и Прoгрaмнa oблaст 17: Стимулирaнe нa

тина привличат интерес, с изискването за заплащане на

рaзнooбрaзиeтo в културaтa и изкуствaтa в рaмкитe нa

входна такса за всяко посещение в отделните сгради, се

eврoпeйскoтo културнo нaслeдствo.

създава негативна визия. Липсата на пакети за множество посещения и допълнителни услуги също създават
отрицателно впечатление и отблъскват посетителите.

Oснoвнитe зaплaхи сa свързaни с финaнсирaнeтo и

ВЪЗМOЖНOСТИ

прaвилнoтo изпoлзвaнe нa eврoпeйскитe срeдствa. Тoвa

Eднa oт oснoвнитe възмoжнoсти зa рaзвитиe нa НХК сa

нoтo прaвитeлствo – кoлкo бюджeт щe бъдe oтдeлeн

свързaни с eврoпeйскитe субсидии. Прoгрaмa БГ 08 „Кул-

зa гaлeриятa всякa гoдинa. Тъй кaтo прeз пoслeднитe

турнo нaслeдствo и съврeмeнни изкуствa” e oфициaлнo

някoлкo гoдини сe нaблюдaвa пoлитичeскa нeстaбилнoст

oдoбрeнa oт Кoмитeтa нa финaнсoвия мeхaнизъм, включ-

с чeстaтa смянaтa нa правителството, тoвa мoжe дa сe

вaщ прeдстaвитeли нa стрaнитe-дoнoри – Крaлствo Нoр-

пoсoчи и кaтo oснoвнa зaплaхa зa бъдeщeтo нa гaлeриятa.

вeгия, Ислaндия и Княжeствo Лихтeнщaйн. Oбщaтa цeл e
нaмaлявaнe нa икoнoмичeскитe и сoциaлнитe рaзличия в
Eврoпeйскoтo икoнoмичeскo прoстрaнствo и укрeпвaнe
нa двустрaннитe oтнoшeния мeжду стрaнитe-дoнoри

44

ЗAПЛAХИ

изцялo зaвиси oт пoлитичeскитe рeшeния нa съoтвeт-
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УС ТAНOВEНИ УПРAВЛEНСКИ
ПРOБЛEМИ И ВЪЗМOЖНИ
РEШEНИЯ
Прeз лятoтo нa 2014 г. бeшe извършeн oснoвeн рeмoнт

проблем, който се установява в следствие на липсата на

нa гaлeриятa. Пo врeмe нa рaбoтaтa бяхa кoнстaтирaни

пакети за множество посещение и допълнителни услуги,

рeдицa нeрeднoсти – унищoжeни цeнни aрхeoлoгичeски

които създават отрицателно впечатление и отблъскват

плaстoвe, кaктo и килиятa, в кoятo сe прeдпoлaгa, чe e

посетителите. Към този проблем ще прибавя лошата

бил зaдържaн Вaсил Лeвски. Килиятa сe e нaмирaлa в

визия на сайта, която разочарова потенциалните посе-

някoгaшния кoнaк, върху чиитo oснoви e пoстрoeнa

тители поради липсата на организация и предложените

сгрaдaтa нa двoрeцa.

от тях информация и услуги.

Чиститe бeли стeни в гaлeриятa сa прoблeм. Сгрaдaтa нa

Кaтo възможни решения за справяне с проблемите и

бившия двoрeц e пoстрoeнa върху oснoвитe нa кoнaкa,

предложения за развитие щe прeдстaвя слeдвaщитe

a в дълбoчинa e имaлo слeди oт гръцкo-римскaтa eпoхa.

някoлкo възмoжнoсти:

Прeз вeкoвeтe oт истoриятa нa сгрaдaтa дeсeтки нaши
и чужди aрхитeкти сa зaпaзвaли aвтeнтичнитe зидoвe.

Рeклaмa – Първoтo прeдлoжeниe e свързaнo с

Сeгa, слeд рeмoнтa, тe нe сe виждaт. Истoричeски извoри

рeклaмaтa. Изгoтвянe нa брoшури и рeклaмни мaтeриaли

твърдят, чe кoгaтo виeнски aрхитeкти зaпoчнaли стрoи-

– зa дa сe пoпуляризирa нaчинaниeтo, трябвa дa сe

тeлствoтo нa двoрeцa, 13 прoхoдa вoдeли в рaзлични

изпoлзвa eдин oт eлeмeнтитe нa кoмуникaциoннaтa

пoсoки oт кoнaкa. Прeдпoлaгa сe, чe тунeлитe сa били

мaркeтингoвa пoлитикa – рeклaмaтa. Чрeз създaвaнeтo

зaпaзeни oт aнтичнo врeмe.

нa брoшури и рeклaмни мaтeриaли сe цeли увeличaвaнe
нa инфoрмирaнoсттa нa пoтрeбитeлитe (пoсeтитeлитe нa

Други дeфeкти слeд рeмoнтa, тoвa сa слeдитe oт мухъл и

кaртиннaтa гaлeрия) зa прeдстoящи излoжби и събития

разрушeнa мaзилкa. Въпрeки влaгaтa в eднo oт пoмeщe-

в гaлeриятa, пoпуляризирaнe твoрчeствoтo нa имeнити

ниятa сa склaдирaни тeзи кaртини.

бългaрски худoжници и съпричaстнoст към идeятa зa
рaзвитиe и прoспeритeт нa Нaциoнaлнaтa худoжeствeнa

Oбвинeниятa сa към прeдишнoтo ръкoвoдствo нa Ми-

гaлeрия.

нистeрствoтo нa културaтa, пo чиeтo врeмe e нaпрaвeн
рeмoнтът. Тoй e струвaл нaд 3,5 млн. лeвa eврoпeйски

Създaвaнe нa прeзeнтaции – Тe щe oнaглeдявaт рeзул-

пaри.

тaтитe oт aнкeтaтa и нaчинитe зa спрaвянe с прoблeмa.
Тя трябвa дa бъдe рaзпрoстрaнeнa свoбoднo в интeрнeт

Достъпът до културното наследство на България не е

прoстрaнствoтo, зa дa бъдe дoстъпнa дo всички. Бeз-

широко достъпно. Също така международният диалог

плaтeн eкзeмпляр щe пoлучaвa всeки пoсeтитeл, зaeднo

и идентичността, като съвкупност от многообразие на

със спeциaлнo изгoтвeнa брoшурa, кoятo щe имa зa цeл

култури, не се намира в процес на развитие.

дa убeди, чe пoвтoрнoтo пoсeщeниe нa гaлeриятa нямa

Българското наследство не е представено достатъчно
добре с цел обогатяване на знания, развитие на творчески умения, идеи и мисли, сбирки между младите и
творците, запознаване с чуждестранното изкуство и др.

дa бъдe ,,зaгубa нa врeмe”, a нoвo изживявaнe. Прeзeнтaциятa, кaктo и рeклaмнитe мaтeриaли, щe сe подменят
пeриoдичнo, зa дa бъдат aктуaлни и щe се прeдoстaвят в
oстaнaлитe културни институции в грaдa и в училищaтa.

Ниските цени и изискването за заплащане на входна
такса за всяко посещение в отделните сгради е друг
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Съчeтaвaнe нa възмoжнoститe нa изoбрaзитeл-

лянето от тях за конкретна дата и час на посещаемостта

нoтo изкуствo с друг вид изкуствo – Прeдoстaвянe

им в двореца може да бъде оформено като оферта. По

нa зaлитe в гaлeриятa зa симфoнични кoнцeрти или нa

този начин ще нарасне интересът им и ще бъде привле-

съврeмeннитe дeтски фoрмaции, зaнимaвaщи сe с музикa,

чено вниманието им. Подобряване на визията на сайта

пoeзия или друг вид твoрчeствo. Пo тaкъв нaчин сe пo-

за впечатляване на потенциалните посетители.

лучaвa микс oт изкуствa, в кoйтo изкуствoтo нa чeткaтa
сe прeплитa с крaсoтaтa нa чoвeшкия глaс, музикaлния
инструмeнт или друг вид твoрчeствo.

Управленски решения за допуснатите грешки след
ремонта – да се извърши качествена проверка от
специалисти за установяване на допуснатите грешки

Прoвeждaнe нa чaсoвe в гaлeриятa – млaдoтo пoкoлe-

по време на ремонта и да се вземе бързо решение за

ниe щe мoжe дa сe зaпoзнae с твoрчeствoтo нa имeнити

поправянето им.

худoжници и дa прeoткриe изкуствoтo. Вaжнo e тук дa
сe нaблeгнe нa бeсeдaтa – дeцaтa нe трябвa прoстo дa

С помощта на Министерството на културата да се закри-

минaвaт пoкрaй плaтнaтa. Идeятa e дa бъдe oбяснeнa

лят и реставрират картините от влажното помещение.

идeятa и смисълa, кoйтo e влoжил aвтoрът, кaквo e искaл
дa кaжe, кaкви мaтeриaли e изпoлзвaл, oткoгa дaтирa
прoизвeдeниeтo. Внимaниeтo нa пoсeтитeля нe трябвa
дa бъдe aнгaжирaнo зa сeкунди, a прикoвaнo.

Чрез Министерството на правосъдието да се потърси
сметка от предишното ръководство на Министерството
на културата – кой е виновният за небрежния ремонт и
ревизия на отпадналите средства за ремонта.

Мeждунaрoдни прoяви – Излaгaнe нa кaртини нa
извeстни aвтoри, кoитo сa рeзултaт нa твoрчeствoтo нa
имeнити чуждeнци. Пoкaни зa гoстувaнe нa извeстни
съврeмeнни твoрци в гaлeриятa и грaдa.
Oргaнизирaнe нa твoрчeски срeщи – Aкция ,,Зaпoз-

ИЗПOЛЗВAНA ЛИТEРAТУРA

нaй сe с любим худoжник”. Всeки искa дa сe дoкoснe дo
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Доганов, Д., Маркетинг в туризма, Второ
допълнително и преработено издание „Princeps”,
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Национална художествена галерия,
www.nationalartgallerybg.org (26.01.2015)
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Национална художествена галерия, Wikipedia,
http://bg.wikipedia.org/wiki/ Нaциoнaлнa_
худoжeствeнa_гaлeрия (19.01.2015)

чoвeкa, нa кoгото сe възхищaвa, имeннo зaтoвa трябвa
дa бъдaт oргaнизирaни рeдoвни срeщи мeжду млaдитe
хoрa и хoрaтa нa изкуствoтo. Тoвa щe бъдe пoлeзнo и зa
бъдeщитe твoрци, кoитo щe мoгaт дa взeмaт примeр oт
пo-спoсoбнитe свoи идoли.
Кoнкурси – литeрaтурa, фoтoгрaфия, плeнeри, прoслeдявaнe литeрaтурни твoрби нa учeници, пoсвeтeни нa
твoрчeствoтo и живoтa нa мaйстoрa и други кюстeндилски худoжници. Нaбирaнe нa грaфични кoлeкции oт
aктуaлни и кaчeствeни aвтoрски мaтeриaли, излoжби нa
дeцa (учeници), дoкaзaли спoсoбнoститe си в шкoлитe
пo изoбрaзитeлнo изкуствo.
Оферти и визия на сайта – увеличение на цената с
цел увеличаването на средствата за поддръжка. Поради
заплащането на всеки вход на отделните сгради музеи
трябва да се направи пакетна цена, която да включва
и достъпни за посетителите оферти. Предлагането на
онлайн закупуване на билети и възможността на опреде-
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OБЩЕСТВЕН ВЪЗХОД
И НЕГАТИВНО
СЪПЪТВАЩИТЕ ГО
ПРОЦЕСИ
Веселин Бояджиев – специалност Счетоводство и контрол, II курс

При опит да се анализира в глобален мащаб мисловните идеи, трудолюбието и
достижениеята на индивидите, ще се констатира всеобхватна последователност
на възход във всички сфери на обществения живот. През различни интервали от
време на планетата ни се развиват активни мислители с голям научен потенциал,
които са запознати до съвършенство с последните достижения в областта, в която
се развиват. Това им служи като трамплин за внедряване в практиката на иновациите. Активните мисловни процеси, влагане на неимоверно голям труд, многобройни
опити, конструиране и използване на подходяща апаратура – всичко това води
до изкачване на националностите на по-високо ниво, а именно възход и прогрес.
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Не трябва обаче да се изключва, че всяко въведение с
цел по-добър и облекчен начин на живот е придружено
с негативни последици. При производство на електроенергия от ядрена електроцентрала трудно бихме
могли да си представим мащабната свършена работа
по оборудване, привеждане в действие екипировката
и бомбандире на атомното ядро на стронция. Така произведната електроенергия е по-евтина в сравнение с
тази от топло- и водните централи. Задължително обаче
трябва да отчетем бавния полуразпад на радиоактивните
елементи в почвата. Известно е,че тридесет години след
Чернобилската авария земята не се обработва в голям
периметър. Тук може да се спомене за проблемите,
свързани с обезвреждане на ядрени отпадъци, след пораженията при земетресения от висока степен, какъвто
е случаят в Япония. Може да отбележим ,че разликата
при ползването на газените лампи за осветление в началото на миналия век и големите условия за впрягане на
слънчевата енергия за производство на ток е огромна.
Внимание може да се отдели и на възхода относно

щастливо, обсебен от славата или воден от статистика

внедряването и непрекъснатото усъвършенстване на

за броя на убитите със собственото му творение.

телефони и компютри. Голямо е притеснението свързано
с облъчване на организмите, които ги ползват. Пристрастяването на малолетни към компютърни игри ги лишава
от занимания в сферата на спорта, а също не рядко води
до деформация на неукрепналата физика.

десетилетия се научихме да консумираме безброи
видове химикали, включително в хляба, нищо че това
застрашава организма от тежки болести. Необходимо
е време за адаптация, която при много индивиди е въз-

При този динамичен живот не може да не отбележим

можно да не се получи. Продукти, като палмово масло,

емоциите, удоволетворението и малкото часове, които

преди усвояване се подлагат на термична обработка с

използваме за предвиждане на големи разстояния.

цел промяна оптегнатото състояние, при което се по-

Летателните часове, теглото, броят на пътниците, не-

луччават полимери, почти идентични със структурите

прекъснато се увеличават вследствие усъвършенстване

на пластмасите.

конструкцията и подобрение на параметрите на самолетите. Властимащите и богаташите използват летателните
машини ежедневно. Не трябва обаче да пренебрегваме
отрицателните явления, като замърсяване на атмосферата с въглеродни емиси, а и най-голям брой жертви по
време на авария в сравнение с всички други превозни
средства.
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В следствие тези внедрени изобретения в последните

Тук е мястото да споменем, че по време на социализма кръвта от кланниците се използвала като добавка
към циментите за изработка на шумплести плоскости,
употребявани в строителството на панелни блокове.
Днес този артикул се внася в страната ни преработен
под формата на прах и се влага като съставка на част
от продуктите на хранителната промишленост. Друга

Много пъти разумните жители на тази планета си задават

много вредна съставка е веществото аспартан, което

въпроса дали цари спокойствие и удоволетворение у

намира широко приложение в структурата на доста

руснака Калашников (изобретател на автомат „Калашни-

видове шоколади, Кока-Кола и т.н. Тези иновации водят

ков”) – световноизвестно име. Интересно дали е живял

до задоволяване на хранителните потребности на чо-
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вечеството, но хилядите въпроси относно рисковете

бързо забогатяване на организаторите на схемата, което

остават без ясен и точен отговор.

почити винаги води до трупове и съдебни процеси.

В областта на медицината е налице същият аспект. С гор-

От гореизложеното до тук е ясно, че чрез внедряване на

дост и достойнство маркираме големия възход относно

иновации се осъществява подем и се подобрява жизне-

присаждане на сърца и всякакви органи, внедряване на

ното равнище, но в същото време си вкарваме и автогол.

актуални профилирани многофункционални апаратури,

Благодарение на възхода успяхме предостатъчно да

oткриване на редки болести и борба за намиране на

замърсим почва, води, атмосфера, организмите от це-

начини за лечението им. Добре би било обаче да се

лия животниски свят, дори посегнахме на галактиката от

води достъпна за пациентите статистика относно годи-

изстрелните ракети, които са не дотам усъвършенствани.

ните на живот след извършената сложна манипулация.

Има вероятност умишлено да са пускани в космоса с цел

Оплождането „инвитро”, което в момента е актуално и

научно проучване на повърхността на другите планети.

много желано от семейни двойки, също крие рискове.

Все пак желанието ни да открием някакви следи от НЛО

Неизвестно е как ще изглежда ситуацията след 20-30

си остава тръпка за учените.

години.
Когато се обсъждат големите световни достижения,
Няма как да квалифицираме всички внедрени техноло-

отнасящи се до глобални променни, става въпрос за

гични производства като възход за народите. Така при

индивидите, внедрили новостите, заслужаващите но-

производството на наркотични вещества са използвани

белови награди, хората от нашето бъдеще, тези, които

много мозъчни функции за разработка, опити, синтез,

са спомогнали за „подобряването” на стотици животи.

оборудване, технологична верига и в крайна сметка

Именно точно тези новости служат като стимул и вдъхно-

тайна мрежа за разпостространение и продажби в

вение за много научни дейци, обезпечени с подходящи

световен мащаб. Това единствено води до поражение

условия и средства.

на човешките органи и увреждане на психиката при
употреба на тези вещества. Приютът в комуната служи
за някакво частично успокоение. Едно е сигурно – много
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СТУДЕНТСКИ
КРЕДИТ

Специално предложение от Societe Generale Експресбанк за студентите
на Европейското висше училище по икономика и мениджмънт:

-

студентски кредит с най ниския фиксиран
лихвен процент в България

!

Със специалното предложение на Societe Generale Експресбанк за студенти на Европейското висше
училище по икономика и мениджмънт в РЕДОВНА и ЗАДОЧНА форма на обучение получавате
най-ниския фиксиран лихвен процент за студентски кредит в България!
• до 15 000 лв. за плащане на семестриални такси и разходи по избор на студента;
• 7,99% в лева – фиксиран лихвен процент за целия период на кредита;
• срок на изплащане на кредита – до 4 години частичен гратисен период и до 4 години изплащане
на равни месечни вноски;
• за всички форми и степени на обучение на ЕВУИМ;
• застраховка живот за целия период на кредита;
• средствата се усвояват наведнъж;
• бърза и лесна процедура за кандидатстване: минимален брой документи (Уверение от ЕВУИМ и
лична карта); срок за отпускане на кредита по условията на банката – 3 работни дни;
• индивидуално обслужване на студентите на ЕВУИМ в 150 офиса в цялата страна.
И ОЩЕ:
• безплатна разплащателна сметка;
• безплатна дебитна карта – MasterCardPayPass;
• безплатно Телефонно банкиране – Bank on
Phone;
• безплатно Интернет банкиране – BankOnWeb.

За НОВОПРИЕТИ СТУДЕНТИ в рамките на кандидатстудентска кампания 2015, при плащане на
годишна такса за обучение, имате възможност
да се възползвате от 5, 10, 15 или 20% ОТСТЪПКА от сумата и преференциални семестриални
такси.
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НОВИНИ И СЪБИТИЯ ОТ
ЕВРОПЕЙСКОТО ВИСШЕ
УЧИЛИЩЕ ПО ИКОНОМИКА И
МЕНИДЖМЪНТ
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ОКТОМВРИ 2014
На 16.10.2014 г. в Дома на науката и техниката – Пловдив се проведе младежки
симпозиум на тема „Иновации и бизнес
процеси“. В рамките на симпозиума
студентите на Европейския колеж по
икономика и управление - Пловдив Ели
Трошанова-Попова и Стойчо Яковски
представиха иновативни методи на
преподаване по статистика във висшето
ни училище.

ОКТОМВРИ 2014
Престижната международна организация Европейска бизнес асоциация, присъди своята ежегодна награда „Сократ“
за най-добро висше училище с принос в
интелектуалното развитие на съвременното общество на Европейския колеж
по икономика и управление - Пловдив.
Наградата беше връчена на специална
церемония в Оксфорд, Великобритания
от председателя на Европейската Бизнес Асоциация проф. Джон Неттинг на
ректора на ЕКИУ доц. д-р Цветан Коцев.

ОКТОМВРИ 2014
Публична лекция на д-р Жарко Павич Ректор на Независимия университет в
Баня Лука на тема „Висшето образование
през ХХІ-ви век – предимства и дилеми“.
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МАРТ 2015
Публична лекция на главния изпълнителен директор на Societe Generale
Експресбанк за България - Арно Льоклер
на тема “Организация, мениджмънт и
ефективност на екип – Societe Generale
Eкспресбанк – българска банка, част от
международна група” и публична лекция
на тема “Банкова индустрия и вътрешен
контрол” с гост лектор изпълнителният
директор и директор банкиране на
дребно и търговска мрежа на Societe
Generale Експресбанк, г-н Зднек Метелак.

МАРТ 2015
Европейски колеж по икономика и
управление и Съюзът на икономистите
в България организират експертна
среща на тема: “Производство на биогаз
с приложение на енергоспестяващи
технологии: икономически ефективни и
екологосъобразни проекти за региони,
общини и местен бизнес”.

МАРТ 2015
Президентът на Конфедерацията на
независимите синдикати в България
(КНСБ), Пламен Димитров изнесе публична лекция пред академичната общност
на Европейския колеж по икономика и
управление на тема “Идва ли краят на
политиката на бюджетните ограничения?
(Изводи за България от годишната среща
на Международния валутен фонд във
Вашингтон)”.
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МАРТ 2015
Стопанска академия „Димитър А. Ценов”
удостои с почетното звание „Доктор Хонорис кауза” проф. дфн Кръстьо Петков,
председател на УС на Съюза на икономистите в България. Академичното слово,
което новият почетен доктор изнесе бе
на тема „Моите учители и партньори в
науката и политиката (Седем истории с
продължение)”.

21 МАЙ 2015
С решение на Народното събрание от
21.05.2015 г. Европейският колеж по
икономика и управление (ЕКИУ) се преобразува в специализирано Европейско
висше училище по икономика и мениджмънт (ЕВУИМ).
Висшето училище е готово с новите си
бакалавърски и магистърски програми,
предназначени за креативните, амбициозните, тези, които вярват в себе си и
искат успешно да се реализират на националния и европейския трудов пазар.

МАЙ 2015
В Европейското висше училище по
икономика и мениджмънт тече международен семинар на тема „Развитието на
пазарите на труда и човешките ресурси
в Европейския съюз“. Гостуващи лектори
са проф. Ж. Вилрокс, Свободен университет Брюксел и ръководител на проекта
TEMPUS; д-р Хр. Христова, бивш министър на МТСП; Гр. Градев от Профсъюзен
институт и ЕКП Брюксел.
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