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Уважаеми колеги,
Представяме на Вашето внимание шестия брой на
студент-ското академично списание “Наука и Бизнес” на
Европей-ското висше училище по икономика и
мениджмънт.
Настоящият брой представя отличени студентски
разра-ботки в областта на Счетоводството, Бизнес
мениджмън-та, Предприемачеството, Статистическите
изследвания, Мениджмънт в туризма, и Търговски
практики.
Списанието събира авторски материали целогодишно
на адрес: scienceandbusiness@ehsem.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 Microsoft Word 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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ЕВРОПЕЙСКО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ

НАЧИСЛЯВАНЕ НА
АМОРТИЗАЦИИ
В БЮДЖЕТНИТЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
доц. д-р Валентина Семерджиева

НОРМАТИВНА УРЕДБА
С оглед на ефективното изпълнение на бюджета на Р България, както и
във връзка с необходимостта от привеждане на счетоводните процедури в съответствие с изискванията на Европейския съюз, Министерство
на финансите модернизира бюджетната и усъвършенства счетоводната
система в публичния сектор.
По силата на Закона за публичните финанси1 Министърът на
финансите утвърждава счетоводни стандарти и сметкоплан и
дава указания на бюджетните организации, които следва да са в
съответствие със:
• Изискванията на ЕС за отчетността, статистиката и бюджетирането
на публичния сектор;
• Счетоводната рамка, принципите и концепциите на Методическото
ръководство за държавна финансова статистика, издадено от МВФ;
• Международните счетоводни стандарти за публичния сектор на
Международната федерация на счетоводителите;
• Изискванията на българското законодателство по отношение на
бюджетирането, отчитането на изпълнението на консолидираната
фискална програма и управлението и контрола на средствата и
разходите на бюджетните организации.
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Необходимостта от счетоводни стандарти за публичния

активи съгласно член 65 от Закона за счетоводството³,

сектор в международен мащаб се основава на разбира-

с оглед отразяването на тази информация за пръв път

нето, че доброто управление на публичния сектор е от

в техните годишни оборотни ведомости и финансови

съществено значение за социалното и икономическо

отчети за 2017 г.

развитие на съответната страна. В България не са
приети и не се прилагат счетоводните стандарти
за публичния сектор. С писмо на Министерство
на финансите ДДС 20/2004 г. е приет модифициран
вариант на съществуващите тогава и вече отменени
Национални счетоводни стандарти (НСС) .Като част от
провежданата реформа в публичния сектор през 2005 г.
беше приет Сметкоплан на бюджетните организации, в
който ежегодно се извършват корекции. Приемането на
Международните счетоводни стандарти за публичния
сектор (МССПС) в България ще доведе до повишаване
надеждността и достоверността на счетоводната информация и до усъвършенстване на методологията в
бюджетните организации.
За съжаление основният лост на Министерство на

ОБХВАТ НА АКТИВИТЕ,
ПОДЛЕЖАЩИ НА АМОРТИЗИРАНЕ.
АМОРТИЗАЦИОННА ПОЛИТИКА.
На амортизиране подлежат всички нефинансови дълготрайни активи, с изключение на:
• Земи, гори и трайни насаждения;
• Активи с историческа и художествена стойност;
• Книгите в библиотеките;
• Активи в процес на придобиване;
• Придобити и временно съхранявани нефинансови
дълготрайни активи, които подлежат на разпределение/предоставяне/прехвърляне на други бюджетни
организации, включително в рамките на първостепенния разпоредител с бюджети;

финансите по методологически проблеми в счетовод-

• Приети от държавен/общински орган за временно

ството на бюджетните организации се явяват указанията,

съхранение, управление и продажба на конфиску-

което създава предпоставки за възникване на несис-

вани, отнети и изоставени в полза на държавата/

тематичност в счетоводното отчитане, породена от

общината, включително и придобити от длъжници

различните информационни потребности и изисквания

в производство по несъстоятелност;

на Министерството през различните периоди от време.

• Нефинансови дълготрайни активи, които са в процес
на реализация;

Една от особеностите в методологията на бюджетното

• Трайно неупотребявани в дейността на бюджетната

счетоводство досега е не начисляването на амортизации.

организация при условие, че са изрично идентифи-

С поредното указание на Министерство на финансите

цирани и за това има реалистична обосновка;

– ДДС 05/30.09.2016 г. се регламентира начисляването

• Амортизируеми дълготрайни активи, които след

на амортизации на нефинансови дълготрайни активи в

реконструкция, преустройство и/или ремонт са

отчетността на бюджетните организации. Указанието се

трансформирани в активи с историческа и худо-

издава на основание член 164, алинеи 1 и 3 от Закона

жествена стойност;

за публичните финанси и член 67 от ПМС № 380/2015 г.²

• Активи, за които с указание на Министерство на

На основание тези документи, бюджетните организации

финансите изрично е определено да не се аморти-

се задължават да предприемат необходимите мерки и

зират, а да се прилага само обезценка;

действия за преминаване към отчитане на начислява-

• Напълно амортизираните (до остатъчна стойност)

нето на амортизации на нефинансовите дълготрайни

активи, доколкото балансовата им стойност не е
увеличавана чрез преоценка или не е ревизирана в
посока намаление оценката за остатъчната стойност
на актива;

1

Закон за публичните финанси, член 164, алинея 1

2 ПМС 380/29.12.2015 г. за изпълнението на държавния бюджет
на Р България за 2016 г.
3 Закон за счетоводството, обн. ДВ бр. 95/2015 г.,изм. ДВ
бр. 74/2016 г.

• Други нефинансови активи, определени със стандартите и/или указанията по член 164 алинеи 1 и 3
от Закона за публичните финанси.
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Необходимостта от последователно прилагане на

стойност до 1500 лв. включително, да се амортизират

счетоводната политика и осигуряване на сравнимост

за две години, независимо, че очакваният реален срок

налага промените в счетоводната политика по прин-

на годност на съответния актив е по-голям, съобразено

цип да се извършват само по изключение. Промяната

с условията по точки 30.1 – 30.6 от ДДС 05/2016 г. Този

в счетоводната политика на бюджетните организации

стойностен праг подлежи на актуализация от страна на

по отношение на амортизацията се отразява в съответ-

Министерство на финансите.

ствие с изискванията на т. 8.8 от ДДС № 20/2004 г. Това
действие се прилага от първостепенния разпоредител с

Капитализираните разходи за основен ремонт и ре-

бюджети, а всички останали в системата се съобразяват

конструкция по задбалансово отчитани от бюджетната

еднозначно с промените в контекста на изискването на

организация наети/предоставени й за ползване за оп-

т. 61 от ДДС № 20/2004 г. за постигането в максимално

ределен срок амортизируеми активи се амортизират за

възможна степен на унификация и съгласуваност по

по-краткия от двата срока:

въпросите на амортизационната политика. Когато в
системата на съответния първостепенен разпоредител
с бюджет даден подведомствен разпоредител оперира
със специализирани активи, които не се използват в
дейността на останалите разпоредители в системата,
на него може да се предостави възможността сам да

• Очакваният икономически полезен живот на капитализираните разходи;
• Остатъчният срок на наема/ползването на актива.
За амортизируемите активи, придобити чрез финансов
лизинг се определя срок на годност по общия ред.

определя амортизационната си политика за тези спе-

Начисляването на амортизацията започва от месеца,

циализирани активи.

следваш месеца, в който амортизируемият актив е при-

Бюджетните организации разработват и утвърждават

добит или въведен в употреба.

амортизационен план за всеки амортизируем актив в

Начисляването на амортизацията се преустановява от

съответствие с т. 8.1 – 8.3 от Счетоводен стандарт 4.

месеца, следващ месеца, в който амортизируемият актив

Определянето на срока на годност на амортизируемите

е изведен от употреба, независимо от причините за това.

активи се извършва от бюджетната организация, като

Разпределението на годишната амортизационна квота

се следват насоките на т. 3 от Счетоводен стандарт 4.

може да бъде отразено в обобщените амортизационни

Сроковете на годност, които се получават от заложени-

планове месечно или по тримесечия.

те в член 55 от Закона за корпоративното подоходно
облагане (ЗКПО) данъчни амортизационни норми, по

Доколкото в системата на първостепенния разпореди-

принцип не следва да се вземат предвид, тъй като те са

тел с бюджет е възприет подход на тримесечно разпре-

определени само за целите на облагането с корпорати-

деление на годишната амортизационна квота се допуска

вен данък. Точка 7 на ДДС 05/2016 г. визира, че съгласно

стартирането и прекратяването на начисляването на

точка 12.4 от ДДС 20/2004 г. в счетоводните системи на

амортизациите да започва от началото на тримесечието,

бюджетните организации не са обект на отразяване

следващо тримесечието, в което е възникнало основа-

данъчни временни разлики и не се признават активи

нието за стартиране или прекратяване на начисляването

и пасиви по отсрочени данъци. За разлика от остана-

на амортизациите. Това допускане е коренно различно

лите предприятия, няма да се прилагат съответните

от текстовете на СС 4, където е възприет подхода на

изисквания на ЗКПО за разработване и актуализиране

започване и прекратяване на начисляването на амор-

на данъчни амортизационни планове, изчисляване на

тизации да става в месеца, следващ придобиването или

разхода за амортизация за данъчни цели и други по-

изваждането от употреба.

добни изисквания.
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Първостепенният разпоредител с бюджет може да опре-

пейския съюз” (СЕС) се считат за придобити/въведени

дели за амортизируеми активи с първоначална отчетна

в употреба в месеца/тримесечието на прехвърляне от
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Други средства и дейности (ДСД).

МОДЕЛ НА СЧЕТОВОДНОТО
ОТЧИТАНЕ НА АМОРТИЗАЦИИТЕ

За целите на начисляването на амортизациите и разра-

По аналог с реалния сектор на икономиката, който при-

ботването на амортизационните планове определянето

лага обичайната счетоводна практика и в Сметкоплана

на остатъчната стойност на амортизируемите активи се

на бюджетните организации (СБО) са предвидени два

извършва от бюджетната организация, като се следват

типа сметки за отразяването на процеса на амортиза-

насоките т. 4.1 и 4.2 от СС 4. Определянето на остатъч-

циите:

СЕС и трайното им завеждане в групите БЮДЖЕТ или

ната стойност се извършва от бюджетната организация,

• Сметки за отчитане на разходни потоци – от подгру-

доколкото първостепенният разпоредител с бюджет не

па 603 Разходи за амортизации, по които се отчитат

е определил конкретни унифицирани изисквания.

начислените разходи за амортизация за съответния

Като методи на амортизация се следват насоките отново
на СС 4 – т. 5.1 – 5.4. Предвид естеството на дейността на
бюджетните организации за повечето амортизируеми
активи линейният метод ще е на практика най-подходящия за амортизиране на съответния актив.
Предвид, че счетоводната рамка за бюджетните организации не предвижда директно отнасяне в собствения
капитал на печалби и загуби от преоценки, за амортизационните планове на бюджетните организации не е
приложима посочената в т. 8.1 от СС 4 позиция резерв
от последващи оценки. Амортизационният план следва
да се актуализира обаче при преизчисления, преоценки
и други подобни корекции на балансовата стойност,
влияещи на процеса на последващо начисляване на
амортизациите.

период;
• Сметки за отчитане на наличности (коректив на
отчетната стойност) – от група 24 Амортизация на
дълготрайни активи.
Тъй като структурата на сметките от група 24 напълно
съответства на балансовите позиции на нефинансовите
дълготрайни активи от група 20 Дълготрайни материални активи, то данните от съответната сметка от група 24
директно се отнасят в баланса като коректив за съответната балансова позиция в група 20, без да се налага
допълнителна отчетност на аналитично ниво. По аналог
и в отчета за приходите и разходите е предвидена само
една позиция на разходите за амортизации и по нея
ще се отнесат салдата на всички сметки от подгрупа
603 Разходи за амортизации, преди окончателното им
приключване. Сметките от тази подгрупа в края на годината се приключват по обичайния начин на сметките от
Раздел 6 – със сметка 1201 Изменения на нетните активи
за периода.
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1. Начисляване на амортизации на дълготрайни активи от група 20:
Дт сметки 6032 Разходи за амортизация на продуктивни и работни животни;
6033 Разходи за амортизация на сгради;
6034 Разходи за амортизация на машини, съоръжения, оборудване;
6035 Разходи за амортизация на транспортни средства;
6036 Разходи за амортизация на стопански инвентар;
6039 Разходи за амортизация на други дълготрайни материални активи.
Кт сметки

2412 Амортизация на продуктивни и работни животни;
2413 Амортизация на сгради;
2414 Амортизация на машини, съоръжения, оборудване;
2415 Амортизация на транспортни средства;
2416 Амортизация на стопански инвентар;
2419 Амортизация на други дълготрайни материални активи.

2. Начисляване на амортизации на дълготрайните нематериални активи от група 21:
Дт сметка

6030 Разходи за амортизации на нематериални дълготрайни активи

Кт сметка

2420 Амортизация на нематериални дълготрайни активи

3. Начисляване на амортизации на дълготрайните материални активи, отчитани
по сметка 2202 Инфраструктурни обекти:
Дт сметка

6037 Разходи за амортизация на инфраструктурни проекти

Кт сметка

2417 Амортизация на инфраструктурни обекти

В края на периода използваните сметки от Раздел 6 на СБО се приключват по обичайния
начин – чрез сметка 1201 Изменения в нетните активи за периода.
Отчитането на амортизациите следва базисното положение за обособено отчитане в
трите отчетни групи (стопански области) в зависимост от позиционирането на актива.
Не се начисляват амортизации в отчетна група “Сметки за средства от Европейския
съюз” (СЕС), поради факта, че в СЕС отчитането им е обект на съответен проект и е
ограничено до процесите на тяхното придобиване, временно съхраняване и по-нататъшно разпределение. След трайното им завеждане начисляването на амортизациите
се отразява само в отчетни групи Бюджет и Други сметки и дейности.
4. Отписване на нефинансов дълготраен актив (продажба, безвъзмездно прехвърляне, липси, кражба, брак и др.):
Дт сметка от група 24 Амортизация на дълготрайни активи – със стойността на
акумулираната амортизация
Дт сметка от подгрупа 613 Отчетна стойност на продадени активи, капитализирани
в отчетна група ДСД;
от подгрупа 614 Отчетна стойност на продадени дълготрайни активи
Дт сметка от група 64 Пенсии, помощи и обезщетения за домакинства, субсидии и
др. текущи и капиталови трансфери
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Дт сметка

6992 Намаление на нефинансови дълготрайни активи от други събития

Дт сметка
активи)

76Х2 за прехвърлени активи (с балансовата стойност на отписаните

Кт сметки

от група 20 Дълготрайни материални активи;
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Група 21 Нематериални дълготрайни активи;
Група 22 ДА, капитализирани в отчетна група ДСД с отчетната стойност на активите
В края на отчетния период използваните сметки от Раздел 6 и 7 на СБО се приключват
по обичайния начин – чрез 1201 Изменения на нетните активи за периода.
5. В случай на продажба на амортизируеми нефинансови дълготрайни активи,
записани в сметки 2202 Инфраструктурни обекти и 2099 Други ДМА, отчитани в
група ДСД, счетоводните статии се съставят в отчетна група Бюджет. Балансовата
им стойност се прехвърля от група ДСД в група Бюджет чрез сметка 7602, а
именно:
а) в отчетна група Бюджет:
1. Дт сметки

от групи 41 Клиенти,48 Други разчети ,50 Парични средства и др.

Кт сметка

7132 Приходи от продажби на инфраструктурни обекти и/или

Кт сметка

7149 Приходи от продажби на други ДМА

Операцията е с продажната стойност
2. Дт сметка

6132 Отчетна стойност на продадени инфраструктурни обекти и/или

Дт сметка

6149 Отчетна стойност на продадени други МДА

Кт сметка

7602 Вътрешни некасови трансфери между отчетни групи Бюджет и ДСД

Операцията е с балансовата стойност
б) в отчетна група ДСД:
Дт сметка

2417 Амортизация на инфраструктурни обекти и/или

Дт сметка

2419 Амортизация на други ДМА – с натрупаната амортизация

Дт сметка 7602 Вътрешни некасови трансфери между отчетни групи Бюджет и ДСД
– с балансовата стойност
Кт сметки
стойност

2202 Инфраструктурни обекти и/или 2099 Други ДМА – с отчетната

6. Преоценка и обезценка на амортизируеми нефинансови дълготрайни активи
се прилага спрямо балансовата им стойност, доколкото не е определено други
изискване със стандарт или указания на Министерство на финансите. Операциите са:
Дт сметка

7801 Преоценка на нефинансови дълготрайни активи

Кт сметки

от групи 20 ДМА, 21 НДА и 22 ДА, капитализирани в отчетна група ДСД

или
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Дт сметки от групи 20 ДМА, 21 НДА и 22 ДА, капитализирани в отчетна група ДСД
Кт сметка

7801 Преоценка на нефинансови дълготрайни активи

7. При прехвърляне на амортизируем дълготраен актив между бюджетни организации в рамките на системата на първостепенния разпоредител с бюджети
се запазва балансовата стойност на актива след прехвърлянето му. Съответната
бюджетна организация – получател има право да избере между два подхода
при завеждането на актива:
а) подход на брутното отразяване на отчетната стойност и акумулирана амортизация (препоръчителен подход)
Дт сметки от групи 20 ДМА, 21 НДА , 22 ДА, капитализирани в отчетна група ДСД – с
отчетната стойност
Кт сметки 4500 Вътрешни разчети, 7600 Вътрешни некасови трансфери в отчетната
група – с балансовата стойност
Кт сметка от група 24 Амортизации на дълготрайни активи – с акумулираната
амортизация
б) подход на директно завеждане по нетна (балансова) стойност:
Дт сметки от групи 20 ДМА, 21 НДА, 22 ДА, капитализирани в отчетна група ДСД
Кт сметки
група

4500 Вътрешни разчети, 7600 Вътрешни некасови трансфери в отчетната

Операцията е с балансова стойност
Получателят може да продължи да амортизира актива като заложи същия остатъчен
срок и същите параметри на останалите компоненти от досегашния амортизационен
план на прехвърлителя. Може да заложи и изцяло нов амортизационен план по собствена преценка.
8. Прехвърляне безвъзмездно на амортизируеми дълготрайни активи между
бюджетни организации от системите на различни първостепенни разпоредители:
а) получател
Дт сметки от групи 20 ДМА, 21 НДА, 22 ДА, капитализирани в отчетна група ДСД
Кт сметки

76 Х2 Прехвърлени нефинансови дълготрайни активи от/към...

Операцията е с балансовата стойност на актива. Не е позволено завеждането на активите чрез подхода на брутното отразяване. Прилага се само подхода на директно
завеждане по балансова стойност. Получателят може да направи преоценка съгласно
т. 20.6.9 от ДДС 20/2004 г. и следва да амортизира нефинансовия ДА съгласно приетата
счетоводна политика.
б) прехвърлител
Дт сметки 24 Амортизация на дълготрайни активи – с натрупаната амортизация
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76 Х2 – с балансовата стойност

Кт сметки от групи 20 ДМА, 21 НДА, 22 ДА, капитализирани в отчетна група ДСД – с
отчетната стойност
Първостепенните разпоредители с бюджети координират процеса по преминаване
към отчитането на амортизациите на подведомствените си разпоредители и дават
насоки по конкретните въпроси на преминаването в съответствие с правомощията
си по унифициране на счетоводната политика за неговата система от подведомствени
разпоредители съгласно точка 61 от ДДС 20/2004 г.
При първоначалното стартиране на начисляването на амортизациите на наличните
амортизируеми активи в амортизационния план може да се залага директно балансовата им стойност.

ПОЛЗИ ОТ ВЪВЕЖДАНЕТО НА
АМОРТИЗАЦИИ В БЮДЖЕТНИТЕ
ОРГАНИЗАЦИИ

зации ще се основава като цяло на общо приложимата
национална и международна практика в тази отчетна
сфера, т.е. ще се използват (с известна модификация)
принципи, основни положения, методи и дефиниции,

Начисляването на амортизации на нефинансовите

залегнали в националния счетоводен стандарт СС 4

активи ще доведе до преодоляване на някои отклоне-

Отчитане на амортизациите.

ния в публичния сектор и ще подобри отчетността от
гледна точка на спазването на основни принципи като

Не на последно място се очаква да се подобри и ка-

предпазливост, текущо начисляване и съпоставимост

чеството на отчетността и статистиката на публичните

на приходите и разходите. Ще направи финансовите

финанси, тъй като това ще позволи обхващането на тези

отчети съотносими към реалната действителност, “с

съществeни разходи (каквито са разходите за амортиза-

възможността икономическите ползи, въплътени в

ции) в счетоводните системи на бюджетните организа-

дълготрайните материални активи (ДМА) и усвоени в

ции. Това от своя страна води до по-коректно измерване

хода на дейността на предприятието да се отразят като

на разходите на публичните услуги и дейности.

разход и коректив на балансовата стойност на актива.”
Независимо, че в отчетността на бюджетните организации се прилагат задължителни изисквания за обезценка
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загуба от обезценка не може да бъде заместител на начисляването на амортизациите, дори и в определени
случаи да се стигне до сходна балансова стойност на
актива при начисляването на амортизации.
Макар и в публичния сектор да са налице съществени
специфики по отношение на някои нефинансови дълготрайни активи (например публична инфраструктура) и
използването на активите като цяло да не е ориентирано
към генериране на печалба, предложената промяна за
начисляването на амортизации в бюджетните органи-
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ИЗСЛЕДВАНЕ
НА БИЗНЕС МОДЕЛА НА ХОТЕ Л

ПРОВЕЖ ДАНЕ НА

СЕВТОПОЛИС БА ЛНЕО И СПА, ГР. ПАВЕ Л БАНЯ
Юлиян Желязков, студент специалност “Мениджмънт в туризма”

Управлението на туризма е един сложен процес, свързан с производството и предлагането на висококачествени услуги, с пазара и с маркетинговата дейност, с
реализация на услугите и получаване на печалба.
За да може един хотел да реализира своите цели и задачи, някой трябва да координира дейността на всички
подразделения и хора, които работят в него. Това се
осъществява чрез процеса на управление. Той може да
бъде дефиниран като целенасочен начин на въздействие върху поведението на организация за достигане на
предварително формулирани цели.
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АНА ЛИЗ
ХАРАКТЕРИСТИКА И ПРЕДСТАВЯНЕ НА
ТУРИСТИЧЕСКОТО ПРЕДПРИЯТИЕ
Наименование на обекта, местоположение и характеристика:
Разглежданият от нас хотел “Севтополис Балнео и Спа” се намира в
гр. Павел баня, ул. Чудомир 3. Хотелът разполага с 58 стаи и 4 апартамента, вътрешен и външен басейн с минерална вода, финландска
сауна, джакузи, парна баня, кардио център, медицински център,
предлагащ широк спектър от балнеоложки и оздравителни процедури под наблюдението на висококвалифициран персонал.
Също така разполага и с мултифункционална конферентна зала,
оборудвана с мултимедийна техника. Подходяща е за провеждане
на бизнес срещи, семинари, корпоративни прояви, презентации,
обучения, тийм билдинг. На територията на хотела са разположени
още два ресторанта и два бара.
Вид и предмет на дейност на туристическото предприятие:

Организация и правомощия на упра-

Хотел “Севтополис Балнео и Спа” е първично туристическо пред-

вленския орган: Основният управленски

приятие (пряко свързано с туризма), а в ролята си на предприятие

орган е комплексният управител на хотела.

за пребиваване е свързан с туристическото место.

Правомощията на управителя са да упра-

Предметът на дейност на разглежданото предприятие е предоставяне на хотелиерски и ресторантьорски услуги, а също и балнеолечение.
Видове и форми на туристическите продукти, които се предлагат: Туристическият продукт се възприема като съвкупност от
атракции, база за пребиване и достъпност, представляващи неделимо цяло, предназначено да задоволи желанията и очакванията
на туристите. В разглежданото предприятие видовете туристически
продукти са:
• според производствената насоченост на туристическото предприятие хотелиерски и ресторантьорски туристически продукти
• в зависимост от периода на предлагане и потребление – целогодишни
• според основния и преобладаващ мотив за потребление –
рекреационен, балнеолечебен и спа туризъм
Категоризация: Според “Наредба за категоризиране на средствата
за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения” хотел “Севтополис Балнео и спа” е категоризиран с четири
звезди.

влява и контролира всички сектори в хотела
и прилежащия персонал; да планира и управлява дейности , спомагащи за развитието
на предприятието. Той е и контролният
орган, който организира оперативните
финансово-стопански резултати, хотелската
и ресторантьорска дейност и прави предложения за подобряването им. Освен това
той провежда и ежемесечни оперативни
съвещания, на които се запознава с различните проблеми и спомага за разрешаването
им. Прави и предложения за назначаването,
освобождаването на персонал, както включването му в курсове за преквалификация.
Мисия на предприятието: Понятието
мисия изразява главната цел на дадена
организация, като дава представа какво
представлява самата организация, в името
на какво съществува и какво е нейното
специфично, уникално място сред другите
организации.
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Мисията на хотел “Севтополис Балнео и спа” е да задоволява и
удовлетворява своите гости, чрез предлагането на висококачествени хотелски, ресторантьорски, балнео и спа услуги, отговарящи
на потребителските изисквания, а именно – качествени услуги,
високотехнологична апаратура, специалисти с дългогодишен опит
и практика в областта на неврологията, рехабилитацията и спа услугите. Стремежът е към внимателно отношение и професионално
обслужване от страна на персонала към гостите, както и предлагане
на много добра материална база.
Фирмена култура: Фирмената култура представлява съчетание на
ред положителни организационни качества – ентусиазъм, честност,
акуратност, новаторство и др., имащи за цел оптимално приспособяване на дадена организация към околната среда чрез единните
действия на нейния персонал. Тя е комплексно и динамично отражение на отношенията, ценностите, стила на поведение, предимствата
и представата на фирмата за самата себе си. Тези компоненти формират т.нар. бизнес етика на всеки неин член, така че същият да се
чувства достоен за мястото, което заема и да действа по възможно
най-коректния начин спрямо пазарните си партньори – клиенти,
доставчици и посредници.
Един от приоритетите на хотел “Севтополис Балнео и спа” са неговите
служители и това те да се чувстват оценени на мястото, което заемат
и да обслужват гостите по възможно най-добрия начин. Преди всичко се залага на комуникацията между различните отдели, желанието
и стремежа за работа и професионализъм. За персонала в хотела
пребиваването на гостите е от първостепенно значение, поради
което не се пестят сили и енергия същите да останат доволни.
Бизнес етика и социална отговорност: Бизнес етиката изследва
етичните отношения, принципи и морални въпроси, които възникват в бизнес средата. Тя се прилага към всички аспекти на бизнес
поведението и се отнася към поведението на индивидите и бизнес
организациите като цяло. Бизнес етиката и социалната отговорност
в разглеждания хотел са заложени във вътрешно-организационен
Етичен кодекс. Този кодекс установява морално-етични норми,
принципи и стандарти за поведение на работещите в организацията
съобразно общофирмените ценности.
Целта на Етичния кодекс е да насърчава и развива идеала за служба на обществото, като възпитава високи етични норми в бизнеса,
признаване значимостта на всеки полезен труд, както и стремежа на
всеки работещ в дружеството да защитава своето име, името на своята професия и на хотел “Севтополис Балнео и спа”. Етичният кодекс
представлява система от морално-етични норми и правила, които
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всички работещи във фирмата, включително и временно наетият

Управленска структура, технология и

персонал, доброволно се задължават да съблюдават и изпълняват.

персонал: Организационно-управленската
структура използвана в хотел “Севтополис

Необходимо е спазването на професионалната етика, както от страна

Балнео и спа” е линейна.

работодател-служител, така и служител-работодател. Управлението
на хотела е съпътствано от водещите етични принципи като: честност,

От изключително значение са внедрените

отговорност, надеждност, грижа и уважение към другите и стремеж

съвременни технологии – информационни

към съвършенство.

системи, телекомуникационни технологии,

Социален одит и доклад: Социалното счетоводство представлява

системи за видео наблюдение.

процес на рутинно събиране на информация относно дейностите на

Ролята на всеки член от персонала е

организацията свързани с нейните социални цели. Процес на оди-

съществена. В процеса на туристическо

тиране и проверяване на социалните доклади в края на отчитания

обслужване най-ниско стоящите звена в

период , както и общото обяснение на целия процес на събиране,

структурата на персонала ежедневно пре-

анализиране, отчитане и проверка се нарича социален одит. В раз-

доставят същинския продукт на крайния

глежданото предприятие обаче липсват такива данни.

клиент, пряко и непрекъснато общуват с

АНАЛИЗ НА ВЪТРЕШНАТА СРЕДА НА
ТУРИСТИЧЕСКОТО ПРЕДПРИЯТИЕ
Цел и задачи на предприятието на управленско ниво: В управлението на хотел “Севтополис Балнео и спа” основните цели и
задачи, които са заложени са да осигурява максимален комфорт и
удобство на гостите, които да получават не само качествено и професионално отношение от страна на служителите и персонала, но и
пълна удовлетвореност от оздравителните пакети и спа терапиите.
От изключително голяма важност е и мотивацията на персонала
и увеличаването на професионализма им, а това се постига чрез
взаимно уважение, общуване, желание за работа и доверие.
Основни цели и задачи на управленско равнище, поставени за изпълнение през следващата година са:
• Увеличаване броят на посетителите с 20 % спрямо предходната
година;

него. В действителност гостите на хотела
рядко срещат представители на ръководството, обикновено това става при създала
се проблемна ситуация. Всеки член на персонала може значително да повлияе върху
общото впечатление на госта за качеството
на услугата, както в положителна, така и в
отрицателна посока. Добрият персонал е
ключовия фактор за удовлетворяване потребностите на гостите и от там за стабилни
приходи и печалби.

АНАЛИЗ НА
ВЪНШНАТА СРЕДА
НА ТУРИСТИЧЕСКОТО
ПРЕДПРИЯТИЕ
Външната среда на туристическото пред-

• Модернизиране на материално-техническата база, чрез вкар-

приятие представлява съвкупността от

ването на нови високоефективни уреди, с цел привличане на

външни условия и ограничения, в които

повече туристи;

то функционира. По този начин външната

• Разширяване на компетенциите на персонала и в по-голяма

среда се превръща в източник на постоянни

частност на рехабилитаторите в хотела, чрез провеждането на

въздействия върху стопанската дейност на

постоянни обучения и семинари от тесни специалисти;

организацията.

• Разнообразяване на спа менюто чрез предлагането на нови
терапии;
• Разнообразяване на менюто за хранене.

Фактори с пряко въздействие: От всички
фактори с пряко въздействие, клиентите
са може би най-важни за организацията,
защото решението им да закупят или не
продукцията на фирмата, пряко се отразя-

13

ЕВРОПЕЙСКО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ

Наука и Бизнес 06/2016

ва на приходите й от продажби, а в крайна

курс е относително постоянен, а нивата на инфлацията са сравни-

сметка и на нейното оцеляване.

телно ниски.
—— Правни фактори – имат задължителен характер като разглежда-

По-голямата част от туристите, посещаващи

ния хотел е длъжен да спазва действащите законови разпоредби в

хотела са от български произход. Но все

Република България.

по-голям става и процентът на туристите

—— Социални фактори – свързани с покупателната способност на

от съседните държави като Македония,

туристите. Гостите, които посещават хотела са предимно собстве-

Албания, Турция. Последната година са

ници на водещи фирми в България и в Европа; политически лидери,

посетили хотела и няколко организирани

дипломати, собственици на среден бизнес, както и българи живе-

туристически групи от Израел, Китай и

ещи в чужбина, т.е. преобладаващата част е с добра покупателна

Тайван. Може да се каже, че преобладават

способност.

високоплатежоспособни туристи.

—— Технологични фактори – това са знанията и уменията, които се

• Доставчици – това са организации, кои-

използват в процеса на проектиране, производство, разпределение

то доставят ресурси. Липсва публична

и продажба на продукти и услуги. В момента в хотела се полагат

информация.

усилия за: въвеждането на нови продукти в кетъринга/изхранването

• Контрагенти – това са лица или пред-

на гостите; обновяване оборудването в хотелските стаи; напълно

приятия, с които туристическото пред-

обновяване на материално техническата база на Спа центъра; пред-

приятие влиза в отношения по догово-

лагане на нови спа процедури и терапии; въвеждането на програми

ри. Липсва публична информация.

за привличане на повече туристи; създаване на по-добра реклама

Фактори с непряко въздействие
—— Икономически фактори – зависят от
състоянието на националната икономика.
В момента лихвените проценти при кредитиране са сравнително високи, което оказва
неблагоприятно влияние при финансиране
на иновациите в хотела. От друга страна
размерът на данъчното облагане в туризма
е 9%, което е предимство пред останалите
сектори, където е 20%. Също така валутният
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– чрез създадения подробен и заинтригуващ сайт на хотела, брошури
и визитни картички, които да предизвикат повече интерес в туристите; провеждането на различни мероприятия, семинари и обучения.
—— Конкурентни фактори – в гр. Павел Баня са разположени множество хотели с подобна специализация, но голямо предимство е, че
повечето от тях са с по-ниска категория и съответно са предпочитани от друга целева група. Въпреки това хотелското ръководство
е на мнение, че никога не трябва да се подценява конкуренцията, а
напротив да я следят и да се учат от нея. Желанието им за професионално отношение в работата и стремежът за задоволяване на
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Схема 1. Организационноуправленска структура на хотел
“Севтополис Балнео и спа”

КОМПЛЕКСЕН УПРАВИТЕЛ

Мениджър
Фронт офис

Мениджър
Финанси и счетоводство

рецепция

хотелско
домакинство

Мениджър
Спа

спа рецепция
и спа център

лекари

Мениджър
Подръжка

подръжка

охрана

Управител
на ресторант

кухня

ресторант
и барове

потребностите на гостите ги мотивира да показват и да работят за

бивки като безплатно настаняване и изхран-

най-доброто.

ване, както и стимулиране на персонала за

—— Природни фактори – предимство на хотела е, че има стратеги-

тяхното непрестанно усъвършенстване,

ческо разположение. Топлите минерални води са от изключително

чрез провеждане на семинари и обучения.

значение за предлаганите от хотела продукти.

—— Набиране на персонал: предимно чрез

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО И
ВРЪЗКИ МЕЖДУ ЗВЕНАТА
Организационно-управленската структура използвана в хотел
“Севтополис Балнео и спа” е линейна. Характеризира се с висока
степен на разделение на труда. Развити са пирамидална йерархия,
верига на командите, наличие на правила и норми за поведение на
персонала и подбор на кадрите (т.е. всеки работник от всяко звено е
пряко подчинен на прекия си началник, който от своя страна е под
управлението на комплексния управител).

УПРАВЛЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
Човешките ресурси са съвкупност от отделната личност, от колектива, в който работи тази личност, от отношенията в този колектив и от
самосъзнанието на личността. Всеки член от персонала може значително да повлияе върху общото впечатление на госта за качеството
на услугата, както в положителна, така и в отрицателна насока. Затова
е необходимо да се полагат усилия при подбора, управлението, оценяването, стимулирането и обучаването на персонала.
Конкретно проявление в хотел “Севтополис Балнео и спа”:

работа с агенции за търсене на персонал,
също така чрез публикуване на обяви в
сайтове за работа.
—— Подбор на персонал. Подборът на персонала се осъществява от отдел “Човешки
ресурси”, който провежда интервюта, на
които служителите попълват психологически тестове.
—— Поддържане на персонал. За работодателя е от изключително важно значение
персоналът да се чувства добре, да е мотивиран и позитивно настроен. Опитват се
да задържат персонала най-вече с добро
отношение, общуване, съвместно разрешаване на възникнали конфликти, бонуси
и социални придобивки.
—— Обучение на персонал. Обучението на
персонала е от голямо значение, поради
което хотелът предлага обучения най-вече
на рехабилитаторите от различни специалисти в тази област. Така напр. се провеждат
семинари и обучения. По този начин служителите придобиват нови умения и знания.
—— Мотивация. Осъществява се с добро

—— Привличане на персонал. Поради фактът, че хотелът се намира в

отношение, признание за постиженията им

град Павел Баня, а това е малък град, пред управленските кадри стои

и добре свършената работа, както и възна-

изключително трудна задача за привличането на специалисти. Затова

граждаване с допълнителни и финансови

се предлага много добро възнаграждение и бонуси, социални придо-

бонуси.

15

ЕВРОПЕЙСКО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ

Наука и Бизнес 06/2016

Хотел “Севтополис Балнео и спа” подкрепя

% по-енергийноефективни спрямо конвекционалните с нажежаема

и поощрява развитието на персонала. Из-

жичка.

растването на персонала се базира както на
обучение, така и показване на лични умения
и качества, които водят до повишаване в
друга позиция. По този начин се засилва
личностното развитие на персонала и

С оглед на увеличаване на енергоспестяването, са изградени фотоволтаични системи (превръщане наслънчевата енергия в електрическа
енергия с помощта на соларни панели) и също така се извършва
замяна на оборудването с такова от по-ново поколение.

тяхната мотивация, а всичко това води до

Също така са изградени контейнери за разделно изхвърляне на

ефективност в трудовата дейност.

отпадъци.

УПРАВЛЕНИЕ НА
КАЧЕСТВОТО И
УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА
РЕЗЕРВАЦИИ, АНУЛАЦИИ, РЕКЛАМАЦИИ,
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ, ИНФОРМАЦИОННИ
СИСТЕМИ И КОМУНИКАЦИИ

Качество: качеството на туристическия
продукт е от изключително важно значение
за задоволяването на потребностите на гостите, поради което главна цел на хотела е
да удовлетворява и покрива очакванията на
гостите. От голямо значение са техните коментари, впечатления и препоръки. Връзката с тях се осъществява не само с вербална

Резервация: представлява предварително запазване на дадена
услуга. Управлението и организацията на резервациите се извършва
от вградена система Fidelio 8. Програмата е изключително лесна и
достатъчно усъвършенствана. Благодарение на нея възможността от
допускане на грешки е значително намалена и спомага за засилване
на продажбите , като оптимизира нивата на заетост.

комуникация, но и с писмена, използват се

Анулация: представлява отмяна на предварително заявената ре-

анкетни карти, книга за мнения, препоръки

зервация. Може да е от страна на госта или от страна на хотела.

и оплаквания.

Причините за извършването на дадена анулация са два вида: по

Устойчиво развитие: Фирмената политика
за опазване на околната среда е изцяло
насочена към подобряване на въздейст-

желание на госта, поради непредвидими обстоятелства и невъзможност клиентът да дойде, или поради невнасянето на депозит за
гарантиране на резервация.

вието върху околната среда и намаляване

Анулациите също се извършват с помощта на програмата Fidelio 8,

на вредното влияние. Това става възможно

чрез която се задава номер на анулация, който се изпраща на имейла

чрез прилагане на най-добрите бизнес

на госта за потвърждение на анулираната му резервация.

практики за намаляване на замърсяването
и отделянето на отпадъци в природата,

Рекламация: представлява претенция за заплащане на обезщете-

намаляване на излишната употреба на

ние за некачествена услуга. Рекламациите се извършват в случай,

суровини и консумация на енергия и също

че гост който си е заплатил балнео-пакет и не се чувства добре, или

така рециклиране на суровини като хартия

по предписание от лекаря трябва да прекрати процедурите. Също

и батерии.

така поради непредвидими, основателни (здравословни) причини
се налага да съкрати престоя си, за който вече е заплатил – в този

Хотелът има изградена система за управле-

случай остатъка от сумата остава за бъдещо използване.

ние на околната среда по международен
стандарт, с който непрекъснато се контро-

Начини на плащане: начините на плащане са няколко вида : пла-

лира за намаляване на вредите в околната

щане в брой, плащане по банков път и плащане с карта: MAESTRO,

среда. 80 % от осветителните тела са с заме-

VISA, VISA PAY, MASTERCARD; БОРИКА.

нени с LED осветителни тела, като те са с 10
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Информационни системи и комуникация: комуникацията между
отделните звена в хотела се осъществява преди всичко устно, по
телефона (всеки отдел си има служебни телефони, чрез които се осъществява връзката), или писмено (по имейл се обменя информация
главно за групови мероприятия).

МАРКЕТИНГ
Маркетинг често се смята, че е само продажби и реклама. Въпреки
това се състои от много други функции, които могат да бъдат много
по-важни, отколкото само обмен на стоки.
Американската асоциация по маркетинг определя маркетинга, както
следва: “Маркетинг е дейността, набор от институции и процеси за
създаване, комуникиране, доставка и обмен на предложения, които
имат стойност за клиенти, клиенти, партньори и обществото като цяло”.
Днес, повече от всякога, маркетинг постави акцент върху задоволяване на нуждата на клиента. Клиентът има тенденция да вземе
решения за закупуване на стока или услуга въз основа на тяхното
възприемане на стойността и удовлетворението от доставеният продукт или стока. От гледна точка на компанията целта на маркетинга
е първо да се изгради след това да управлява печеливши взаимоотношения с клиентите. За да се постигне това, не е достатъчно само
да се пусне на пазара продукт, който да се продаде, а да се познават
изключително добре своите клиентите Затова компанията трябва да
е наясно и да разбера техните нужди и изисквания.

МАРКЕТИНГ В ХОТЕЛИЕРСТВОТО
Има множество предизвикателства, пред които хотелите са изправени и трябва да се справят за предлагането на техните продукти
и услуги. Туристическата индустрия не е изключение и например
хотелите трябва да са наясно с много и различни специални характеристики, които влияят на тяхното пускане на пазара. Една от тях
е сезонността, която води до колебанията в търсенето. В зависимост от това какъв тип е хотела може да се генерира например от
бизнесмени в средата на седмицата или от независими туристи по
време на почивните дни. Не само различните дни от седмицата, но
сезонността се влияе също и от различните месеци или сезони на
годината и дори различно време на деня. Много хотели са изправени
пред предизвикателство за запазване на рентабилността високо и
постоянно през цялата година, без недостатъчно или прекомерно
използване на капацитета им. В туристическата индустрия и по-специално в хотелиерската индустрия на услугите са често нематериални. Това означава, че клиентът не може да изпита услугата или
17

ЕВРОПЕЙСКО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ

Наука и Бизнес 06/2016

продуктът по никакъв начин преди тя да

с организацията на производството и пласмента на хотелиерския

бъде закупена. Нематериален характер на

и ресторантьорския продукт и насочен към потребностите на

продуктите създават трудности за пускане

пазара и потребителите. По този начин се знае във всеки момент

на пазара; клиентите често им е трудно да

състоянието на хотелиерския и ресторантьорския пазар и бързо

оценят качеството на продукта, преди да са

може да се приспособи предлагането според търсенето. Гъвкавост

го изпитвали истински. Ето защо на клиенти-

е необходима например при хотелиерството, защото непрекъснато

те трябва да му бъде предоставена инфор-

расте конкуренцията както на вътрешния пазар с участието на много

мация, която е точна и вярна, но в същото

голям брой частни хотелиерски заведения, така и на международния

време насърчаваща клиента да избере този

пазар, в който се конкурират крупни туристически централи на над

конкретен продукт или услуга. Задачата на

200 държави.

маркетинга в хотелиерството е да се изследват потребностите от хотелиерски услуги и

Маркетингът в хотелиерството трябва да се насочи към изучаването на:

особено тенденциите в тяхното изменение

1. Количеството и качеството на хотелиерски и ресторантьорски

и да се представят получените резултати от

услуги, които могат да предложат нашите предприятия, като се

изследването на ръководството на заведе-

има предвид, че хотелиерската и ресторантьорската база е доста

нието или предприятието, за да се вземат

демодирана и сега правилно се провежда нейното ускорено

съответни решения за осигуряване на про-

реновиране и модернизиране.

изводство на търсените услуги и кулинарна

2. Обемът и качеството на предлагането в областта на хотелиер-

продукция и да се създадат предпоставки за

ството в съседните на България туристически страни, а така

формиране на предпочитание към тях.

също и в областта на морския и планинския туризъм в страните
от Западна Европа.

Маркетингът в хотелиерството не трябва

3. Изучаването и прогнозирането на търсенето на хотелиерския

обаче да се отъждествява само с пласмента

и ресторантьорския пазар, което е много динамично поради

на услугите, защото функцията на системата

посочените вече причини.

на пласмента е да убеди купувача да вземе
това, което е произведено, а задачата на
маркетинга е да доставя на пазара тези

• маркетингови анализи, диагнози и цели;

хотелиерски и ресторантьорски услуги,

• маркетингови стратегии, политика и план;

които действително са нужни на потре-

• маркетингови бюджети и контрол.

бителя. От това следва, че маркетингът в
хотелиерството трябва да е гъвкав, свързан
18
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Концепцията на маркетинга за управление на съвременно хотелиер-

• преценяване на необходимата инфор-

ско и ресторантьорско предприятие минава последователно през

мация за проучването и ако се окаже, че

четири основни фази:

тя е недостатъчна, трябва да се потърси

• проучване и анализ на хотелиерския и ресторантьорския пазар,
като се изхожда от нуждите и изискванията на потребителите на
техния продукт;

и допълнителна;
• моделиране на маркетинговото проучване, т.е. съставяне на план-програма

• определяне на целта на маркетинговото проучване и изграждане

и формиране на работна група, която

на пазарна стратегия за хотелиерското и ресторантьорското

ще извърши проучването, а така също

предприятие;

фиксиране на крайния срок, в който то

• програмиране на стопанската политика и осъществяване на
възприетата маркетингова стратегия;
• проверка на постигнатите икономически резултати в предприятията, в които се правят проучванията.

трябва да се завърши;
• набиране, систематизиране и обработване на данни за състоянието и тенденциите на пазара на хотелиерските
и ресторантьорските предприятия, за

Маркетинговото проучване е началната и най-съществена дейност.

които се прави проучването, както и

Това е специфичен процес на събиране, систематизиране, обработ-

прогнозата за тяхното развитие;

ване, анализиране и тълкуване на производствената и пазарната

• анализиране на получените резултати и

информация, необходими за обосноваване на решенията, които ще

формиране, като се изхожда от възмож-

се вземат във връзка с управлението на хотелиерското и ресторан-

ностите на конкретното хотелиерско

тьорското заведение или предприятие. Маркетинговото проучване е

или ресторантьорско предприятие, на

обширно и компетентно и чрез него се уточняват насоките, формите

целенасочени изводи и препоръки.

и средствата за развитие на хотелиерското и ресторантьорското
предприятие и за регулиране на тяхната пазарна политика. Резул-

МАРКЕТИНГОВ ПЛАН

татите от маркетинговите проучвания трябва да се основават на
обективни сведения и факти, които отразяват реалното състояние

Маркетинг плана е писмен документ, който

на дадено хотелиерско и ресторантьорско предприятие и на големи

може да се представи като набор от реше-

заведения от тяхната система.

ния за това, което компанията иска да постигне и как тя ще го постигне. По същество

От изложеното дотук се вижда, че в системата на хотелиерството

на маркетингов план определя цел, която

маркетинговото проучване включва и проучване на пазара. То от своя

е придружена със стратегията и тактиката

страна използва и информация от конюнктурни проучвания, въпреки

които показват как ще се постигне тази

че пазарните и конюнктурните проучвания могат да бъдат и самостоя-

цел. По принцип има два различни видове

телни. Без тях обаче маркетинговото проучване е невъзможно.

маркетингови планове; стратегически и

В системата на хотелиерството процесът на маркетинговото проучване обхваща обикновено следните етапи:
• анализ на ситуацията на пазара на хотелиерския и ресторантьорския продукт, т.е. на условията, при които започва самото
проучване;
• уточняване на целите на проучването на нерешените досега
проблеми;
• определяне на специфичните показатели за хотелиерските и
ресторантьорските предприятия и методите, които могат да се
използват за маркетинговото проучване;

тактически. Стратегически маркетингов
план е по-като цяло и се фокусира върху
дългосрочни цели; обикновено най-малко 4
години. Това не е най-подробно тактически
маркетингов план и той се занимава повече
с външните влияния на околната среда и
възможности. Тактическият маркетингов
план се различава от стратегическото
планират и в двете времева рамка, както
и съдържание. Обикновено тя оперира в
рамките на по-кратък период, обикновено
от една година.
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Продукт/услуга: Хотел Севтополис Балнео и Спа предлага хотелиерски, ресторантьорски, балнеолечебни и спа услуги. Високо
квалифициран персонал обслужва гостите на хотела по време на
техния престой.
—— Хотелиерски услуги – гостите биват посрещани от лъчезарен
и усмихнат персонал (пиколо и рецепционисти). Настаняването
протича бързо и качествено по стандарт. Материално техническата
база е модерна, приветлива и уютна. Достъпни са два асансьора и
две топли връзки, рампа за инвалидна количка, инвалидна количка.
Стаите разполагат с мини бар, сешоар, вана, душ кабина, климатик,
подово отопление, вътрешна телефонна линия, противопожарна
апаратура, SOS аларма и тераса. Хотелът разполага с билярд, фитнес
център и конферентна зала.
—— Ресторантьорски услуги – гостите се настаняват на HB пакет.
Закуските и вечерите се сервират в зала за блок маса, като са богати и разнообразни. Сервират се както месни, така и вегетариански
ястия. На разположение е готвач, който предоставя информация за
процеса на приготвяне на ястията и наличните алергени в рецептите. В ресторанта на свободна консумация се сервират колоритни
български традиционни ястия, италианска паста и пица, испански
морски деликатеси и огромен асортимент от френски вина. Лоби
барът на хотела е идеално място за разпускане след дълга разходка
или кафе паузи за конферентни мероприятия.
—— Балнеолечебни и Спа услуги – гостите могат да се възползват от
компетентните умения и квалификации на рехабилитаторите, кинезетерапевтите, физиотерапевтите и водолечителите в Спа центъра на хотела. Спа центърът разполага с модерна финландска сауна, парна баня,
джакузи вътрешен и външен минерални басейни. Водата се поддържа
с от 34 до 36 градусова температура денонощно. Басейните са големи
и просторни с условия за плуване и провеждане на подводна гимнастика. Минерализацията е 14 процента, химичния състав на водата
подпомага заздравителния процес на опорно-двигателната система.
Меню от релаксиращи и лечебни масажи, разкрасителни процедури
и ритуали, задоволява претенциите и на най-капризните гости.
Цена: Цените на предоставяните услуги са съобразени с категоризацията на хотела, качеството на предоставяне и изпълнение и
конкуренцията. В цената е включена: нощувка, закуска и вечеря на
блок маса, свободен достъп до Спа центъра (финландска сауна, парна баня, джакузи, вътрешен и външен минерални басейни), интернет
достъп, фитнес център, паркинг, туристически такси и данъци, ДДС.
При престой от над 5, 7 или 10 нощувки, гостите се възползват от
намаление в цените съответно с 5, 7 или 10 процента.
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Балнео пакети се предлагат при минимум престой от 5 нощувки като

на туристическото предприятие , но и на

в цената са включени: съответен брой нощувки, закуски и вечери на

тенденциите – възможностите и заплахите

блок маса, свободен достъп до Спа центъра (финландска сауна, пар-

произтичащи от средата.

на баня, джакузи, вътрешен и външен минерални басейни), интернет
достъп, фитнес център, паркинг, туристически такси и данъци, ДДС,
лекарски преглед и три балнеолечебни процедури на ден на човек.

Силни страни на хотел “Севтополис Балнео и спа”:
• нова, изградена изцяло за нуждите на

Съобразно различни празници, както национални, така и специфич-

хотела база

ни за региона (Празник на Розата) се предлагат празнични пакети

• адекватни финансови ресурси

включващи допълнителни празнични вечери и представления.

• компетентен персонал
• добра конкурентоспособност

Предвидени са цени и за групови настанявания за провеждане на

• иновации

мероприятия, тийм билдинг и други, в които като комплимент от

• наличие на топли минерални води (ре-

страна на хотела се предоставя ползването на конферентна зала с
модерна високо качествена аудио и видео апаратура.
На дългогодишните и редовни на гости на хотела се издават сребърни и златни карти с отстъпки, съответно 12 и 20 процента.
Хотелът е благодарен на рождениците, които избират точно тук да
празнуват празника си и затова предоставят специален комплимент
в стаята на госта (бутилка вино, плато с плодове, бонбони, цветя и
поздравителна картичка ).
Дистрибуция: Потенциалните гости на хотела, могат да получат

сурс за балнеолечение)
• добър имидж
• добри практики за опазване на околната среда
• модерен Спа център
Слаби страни:
• понякога се появяват междуличностни
конфликти
• високи цени в сравнение с жизнения
стандарт в България

необходимата информацията за предоставяните услуги в сайта на

• слаба реклама

хотела. За тяхно улеснение е изградена и регистрационна форма за

• високи разходи за поддръжка

създаване на резервации.

Възможности на фирмата:

Хотелът има договор с големи туристически агенции и туроператори

• целогодишен поток на туристи

в страната и чужбина. 40% от гостите са клиенти на именно такъв

• възможности за увеличаване на дела на

тип агенции.

чуждестранните туристи
• увеличаване на средната годишна зае-

Услугите на Хотел Севтополис Балнео и Спа се предлагат и на промоционални цени в платформи като Lapni.bg и други.
Реклама: Хотелът промотира услугите си активно в онлайн прос-

тост
• привличане на бизнес клиенти
Заплахи:

транството в социалните мрежи като Facebook, Twitter, Pinterest и

• лоша инфраструктура в околността

Instagram. Разпространяват се брошури в лечебните центрове из

• трудности при намирането на персонал

страната. Провеждат се също благотворителни акции. Като част от
корпоративната култура на общуване с външната среда.

SWOT АНАЛИЗ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

в района
• многобройна конкуренция
• периферно разположение

SWOT анализа е един от най-популярните методи за анализ и оценка. Представлява анализ на състоянието – силните и слаби страни
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ИЗПОЛЗВАНИ ИЗТОЧНИЦИ
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Бъчваров, М., Тончев, Ц., – “Основи на
туризма”, изд. Тилия, София, 1996г.
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Воденска, М., – “Основи на туризма”,
изд. Матком, София
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Михаилов, М. – “Стратегическо
управление на туризма”, изд. на Нов
български университет, София, 2005.
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Пенчев, П., Пенчева, И. Основи на
Управлението. Абагар, Велико
Търново, 2002. Рибов, М. и колектив.
Ресторантьорство и Хотелиерство. Тракия-М, София, 2007.

5.

Проведени интервюта с: Димитър
Барбов – Мениджър на Хотел
Севтополис Балнео и Спа; Диана
Димитрова – Маркетинг на Хотел
Севтополис Балнео и Спа

6.

Професионална дейност и лични
наблюдения на автора Юлиян
Желязков – Администратор на
Хотел Севтополис Балнео и Спа

Хотел “Севтополис Балнео и спа” е чудесен пример за съвместяване
на новите технологии с традиционния балнеолечебен туризъм.
От настоящата разработка може да се обобщи, че в хотела е възприета класическата линейна структура на управление. Това е предпоставка за точно разграничаване на правата и отговорностите на
персонала, ускорен процес по изработване на управленски решения
и по-лесно осъществяване на контрол. Като основен недостатък
може да отчетем практическата невъзможност на линейния ръководител да бъде компетентен по всички проблеми.
Възприетият начин на работа носи добра рентабилност, има голямо разнообразие на предлаганите продукти и услуги, използва се
съвременна техника, полагат се усилия за управление на качеството и опазване на околната среда. Отношението към персонала
е либерално. Прилагат се техники за стимулиране дейността на
персонала, има възможност за издигане в йерархията и повишаване
на квалификацията.
Хотела се радва на добри отзиви от потребителите, но все пак както
във всяко едно предприятие си остава необходимостта от непрекъснато развитие и усъвършенстване на обслужването и продукцията
с цел максимизиране на финансовия резултат.
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА
ПОТРЕБИТЕЛСКИТЕ НАВИЦИ
ПРИ НЕПРОФЕСИОНАЛНИ
СПОРТИСТИ
Никола Солаков, Димитър Александров, студенти специалност “Маркетинг и продажби”

Основната цел на изследването да е да
представят чрез малки извадки навиците
на потребителите, които се занимават
със спорт непрофесионално по време и
след тренировка. Изграждането на такъв
потребителски профил създава условия за
разкриване на потенциални пазарни ниши
пред малки компании.
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ИЗС ЛЕ ДВАНЕ
Основни подходи при изследването на потребителските навици
Значителна част от съвременните потребители са от
поколението Z. Това са младите хора, родени в края на
90-те години и след 2000 г. Макар и повечето от тях да
разчитат на родителите си за доходите, това поколение вече е много активно на пазара и компаниите се
съобразяват с неговите пазарни навици. Поколението
Z е съставено от деца на поколението X. Второто не
беше така привлекателно за маркетинга преди години,
както бабите и дядовците от бейби бумърите – още попредишното поколение. Поколението X е родено във
времена, в които е имало растящ брой разводи, разпад
на традиционни ценности, множество семейства с един
родител. С други думи, променена е представата за традиционното семейство. Голяма част от X поколението е
съставена от хора, които са се принудили да действат и
мислят практично, узрели са за живота по-бързо и не
познават патронажа на патриархалния баща и фамилията. Децата на тези хора – младежите от поколението
Z, се придържат към мисленето на практичността и
удобството.
Постановка на изследователския проблем

Наука и Бизнес 06/2016

мо едно от друго проучване на потребителските нагласи
при непрофесионални спортисти, като са възприети два
различни изследователски подхода – структурирано интервю проведено в град София и попълване на анкетна
карта в град Пловдив.
Основните допирни области при проведеното структурирано интервю и анкетната карта са:
• От юридическа гледна точка са спазени изискванията на Закона за статистиката, в частта му касаеща
статистическата тайна и работата с индивидуални
данни, COPPA и Международният кодекс за лоялна
практика;
• Ясно определяне на целта и обекта на изследването.
• Детайлизиране на интервюираните лица на база на
действащата в момента нормативна уредба – дееспособни, деликтоспособни и не поставени под
запрещение.
• Определени са независимо едно от друго в рамките
на двете изследвания следните характеристики на
обекти:
• Любим спорт;
• Честота на тренировките;
• Поведение по време на тренировка – консумация на вода и/или натурален сок, консумация
на кафе и газирани напитки, употреба на вещества, спомагащи за по – бърз мускулен растеж;
• Поведение след тренировка – консумация

Именно поради тази причина изходната теоретична по-

на алкохол, обилна вечеря, тютюнопушене,

становка на това окрупнено изследване е, че хората все

събиране с приятели;

още имат различни потребителски навици, манталитет и
структура на покупките, като това се дължи основно на

• Удовлетвореност от заниманията със спорт
непрофесионално.

един – единствен ограничител в България, който е доходът. При наличие на доста и разнообразни възможности

Основната характеристика на използваните статис-

за занимание със спорт в големите градове, хората все

тически признаци и при структурираното интервю и

пак имат още един ограничител и това е свободното

анкетната карта са:

време. Тези два ограничителя за потребителите създават обективната необходимост да говорим не само за
създаване на потребителски навици, но за създаване на
устойчиви потребителски навици на база на емоционална удовлетвореност при занимания със спорт.

• При възрастовите скали – метриран непрекъснат
признак;
• При честота на тренировките – интервална скала,
представена чрез количествен признак;
• При поведение по време на тренировка, поведение
след тренировка, удовлетвореност от заниманията

Методи за събиране на данни
Изградена е от 7.01.2017 до 14.01.2017 година периодна
съвкупност в Пловдив и София. Проведено са независи24

със спорт непрофесионално се използват категорийни признаци.
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Таблица 1: Характеристики на обекти на
изследване при структурирано интервю и анкетна
карта – сравнителен анализ

Структурирано интервю – София Анкетна карта – Пловдив

Общи данни за съвкупността
1. Общ брой изследвани лица
2. Характеристика на извадката
3. Полова принадлежност на лицата

4. Характеристика на възрастовите скали

5. Предпочитан спорт

14

10

малка

малка

Мъже

11

Мъже

10

Жени

3

Жени

0

18 – 25

8

18 – 25

3

26 – 35

5

26 – 35

3

36 – 41

0

36 – 41

2

42 – 50

1

42 – 50

2

Над 50 години

0

Над 50 години

0

Фитнес

14

Фитнес

0

Футбол

0

Футбол

8

Плуване

0

Плуване

1

Тенис на корт

0

Тенис на корт

1

ОБС ЪЖ ДАНЕ
От сравнителния анализ на данните става ясно, че персистиращият брой анкетирани лица са мъже в активна
професионална възраст и в София и в Пловдив. На
интерес при непрофесионалните спортисти се радват
фитнесът и футболът. Масовата честота на тренировките
е от 2 до 7 пъти седмично, като устойчиво по трима в
двете населени места споделят,че ходят да тренират
всеки ден. Консумацията на вода и натурален сок е
норма при непрофесионалните спортисти по време на
тренировка, но притеснение буди факта,че почти 40 % от
малката извадка и при двата подхода отчита консумация
на кафе и газирани напитки и употреба на вещества, спомагащи за по – бърз мускулен растеж. Стремежът към
изява и създаване на приятелски контакти в рамките на

оказва,че удовлетвореността от спортуването е свързана в по-малка степен със стреса и се възприема като
начин за справяне с него, а по – скоро с желанието за
“извайване на фигура” в София и необходимостта да се
сравняваш и доказваш на себе си,че все още си млад и
енергичен в Пловдив.

ИЗВОДИ
Изводите могат да бъдат направени на база на РSSР, позната в литературата като йерархия на нуждите. Потребителските навици при непрофесионалните спортисти
показват завишено желание за ригидно поведение по
отношение на консумацията на алкохол, като средство
и начин за сближаване с приятели и създаване на социална среда през призмата на практикуване на спорт.

фитнеса и футбола след тренировка води до събиране
с приятели и консумация на алкохол. На практика се
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Характеристика на навиците при Структурирано интервю – София

Анкетна карта – Пловдив

спортуване
Честота на тренировките

Всеки ден

3

Всеки ден

3

2 – 3 път седмично

2

2 – 3 път седмично

5

4 – 7 пъти седмично

9

4 – 7 пъти седмично

2

4 пъти месечно

0

4 пъти месечно

0

6 пъти месечно

0

6 пъти месечно

0

Поведение по време на

консумация на вода и/или

10

консумация на вода и/или

5

тренировка

натурален сок

натурален сок

консумация на кафе и

0

газирани напитки

5

газирани напитки

употреба на вещества,

Поведение след тренировка

консумация на кафе и

4

употреба на вещества,

спомагащи за по-бърз

спомагащи за по-бърз

мускулен растеж

мускулен растеж

0

консумация на алкохол

0

консумация на алкохол

8

обилна вечеря

0

обилна вечеря

0

тютюнопушене

0

тютюнопушене

0

събиране с приятели

14

събиране с приятели

2

Удовлетвореност от

Впечатлявам

6

Впечатлявам

0

заниманията със спорт

противоположния пол

непрофесионално

Контактувам с нови хора

3

Контактувам с нови хора

0

Разтоварвам се от стреса

3

Разтоварвам се от стреса

2

Чувствам се по-млад и

2

Чувствам се по-млад и

8

противоположния пол

енергичен

енергичен
Таблица 2: Характеристика на навиците при
спортуване при структурирано интервю и
анкетна карта – сравнителен анализ

ЗАК ЛЮЧЕНИЕ
В заключение може да се каже, че аматьорският спорт
предполага желание за личностно развитие и усъвършенстване, но както е видно от изложените данни той
се превръща в средство за избягване на социалната
изолация чрез събиране с приятели, употреба на ал-

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА
1.
2.

кохол и употреба на вещества, спомагащи за по-бърз
мускулен растеж в търсене на бърз положителен ефект
върху противоположния пол.
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ОРГАНИЗИРАНО Т УРИС ТИЧЕСКО
ПЪТ УВАНЕ:

ЕКСУРЗИЯ В
ЗАПАДНИТЕ РОДОПИ

Христина Христева, студент специалност “Мениджмънт в туризма”

Целта на туристическия продукт е да популяризира
дестинации или маршрути, с цел устойчиво развитие
на региона и местната икономика, инфраструктурата,
запознаване с местното население, култура и обичаи.
За организирането на едно пътуване са нужни редица проучвания относно бъдещ интерес към обекта
на посещение, правят се изследвания на пазара
дали продукта би се реализирал, избира се целевата
група, правят се прогнози. След това туроператора
търси доставчици на най-добра цена, рентабилни,
предлагащи продукт еквивалентен на равенството
“качество – цена”, възможност за различни видове
отстъпки при организирани пътувания, транспортни
фирми, които да осигурят движението на туристите
както до дестинациите, така и между тях. След това
събраната информация се анализира, съставя се цена
на организираното пътуване и се проучва дали тази
цена е привлекателна за целевата група. При вече
съставена оферта, се изготвят и алтернативни модели
при извънредни ситуации (метерологични условия,
проблеми с транспорта, проблеми със мястото за
настаняване).
Аз избрах да представя еко туризма. Смятам, че през
последното десетилетие набира полулярност, от
презумцията, че човек започва да се връща към корените си, към изначалното, природата и натуралното.
Искам да кажа няколко думи за този вид туризъм. Възникването и популяризирането на този вид туризъм е
в следствие на новите тенденции в съвременния свят
и промените в разбирането и отношението на хората
към природата. Все повече се налага разбирането за
опазване на околната среда. Еко туризма се смята за
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алтернативен туризъм на масовия, но аз не

показва, че около 19% от чуждестранните посещения са насочени

подкрепям твърдението, тъй като масовия

именно към този вид туризъм. Това са само малка част от данните,

туризъм нанася щети на дестинациите, ко-

които показват нарастващия интерес към еко туризма, съпътстван с

гато както вече казахме, еко туризма цели

практикуването и на друг вид туризъм.

точно обратното. В практиката, еко туризма
се смята за скъпо удоволствие до екзотични

В развитието на еко туризма в една област до голяма степен играят

дестинации, но навлизането на този вид

роля и финансовите институции. Все повече биват отпускани на-

туризъм позволява по-широк достъп от

ционални и международни средства за устойчивото развитие на

потребители. Еко туризма не е само “чист и

този вид туризъм.

природосъобразен” туризъм, той обединява
в себе си образователния, научния, приключенския, аграрния туризъм. Ключовите
моменти при еко туризма са стремеж към
запазване, защита и увеличаване на качеството на ресурсите, които са фундаментални
за туризма като цяло, създаване и промотиране на допълнителни атракции за посетителите, подобряване на инфраструктурата,
където е нужно, но по такъв начин без да
има деструктивни ефекти, формиране на
специфични местности и работа по тяхното
развитие, спазване лимита на природната
и социалната среда, акцентира се както в
екологичната устойчивост, така и в културната такава, наблюдаване или участие на
различни местни обичаи и традиции. Ролята
на еко туризма е да предлага пътуване до
недокосната от хората природна среда и
да има възможността той да се докосне до
тази среда.

и управители трябва да вземат предвид най-вече дали избраната
дестинация/маршрут има туристически потенциал, как местните жители биха приели гостите, капацитет на местата за настаняване, какви
дейности могат и не могат да се извършват, достъп на дестинацията/
маршрутите, транспорт. Той трябва да вземе предвид и спазване на
изискванията за екосистемите, потенциал екологично и културно
устойчиво развитие, съхраняване на средата, възпроизвеждане
на автентични обичаи, всяка дейност да се извършва в интерес на
местните, а не в техен ущърб, удовлетворение на гостите. Ако има
налице всички тези елементи и добро управление, то има предпоставки за предлагане на изключително разнообразна и интересна
туристическа оферта.

“КРИС ТЕН” ООД
“КРИСТЕН” ООД е основана през 2003 г. от група млади ентусиасти,
които имат за цел да организират пътувания и маршрути до интересни и любопитни места на територията на България. Фирмата е
насочена към екотуризъм като цяло с всички негови подотдели на
туризма – културен, образователен, приключенски, планински, пе-

Началото на организирания еко туризъм

шеходен и др. Фирмата е създадена на семеен принцип, като всички

в България датира около 1980 г. Тогава

членове на семейството участват в управлението и обслужването.

страната започва да се посещава от група

Стремим се да предложим най-добър продукт и задоволяване ту-

любители от Великобритания с цел наблю-

ристическото търсене. Сегмента към който сме се насочили са хора

дение на птици. В следващото десетилетие

между 25 и 50 години, тъй като според проучванията, смятаме, че

с помощта на Българското дружество за

нашата специализация в дадения туризъм, ще задоволи търсенето

защита на птиците и “Балкантурист”, бързо

именно на този сегмент.

популяризират вида туризъм. След промените от 1989 г. еко туризма в България
набира светкавична скорост и става обект

Работим с местните населения на предлаганите от нас дестинации
в синхрон, без значителни непоправими забележки от тяхна страна.

на множество пътувания. Проучване на

“КРИСТЕН” ООД е регистриран оператор и агент No PK-01-7180, сер-

националния пазар през 2004 г. показва

тифицирана по ISO 9001 – 2000 от TUF, пълноправен член на IATA с 5

генериране на посещение на около 180 хил.

IATA, представител на BCD Travel и Thomas Cook Group за България.

Души годишно. Друго проучване през 2008 г.
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6 дневна пред великденска ексурзия до Пловдив – Бачковски манастир – Асенова
крепост – Чепеларе – Широка лъка – Ягодинската пещера – Чепеларе – Пловдив
Цeнa нa пътувaнeтo: 110 лв.
Пeриoд нa oргaнизирaнe нa пътувaнeтo: 1 април – 6 април

ДEН 1
Пловдив – Посещение на Архитектурно-историческият резерват
“Старинен Пловдив”. Включен е в Списъка на 100-те национални
туристически обекта и се намира на 41 място. Намира се в стария
град на Трихълмието и включва паметници от различни епохи
Археологически комплекс “Небет тепе” и Тракийското селище. Намират се в северната част на Трихълмието. Забелязват се останки
от праисторически селище от VI хилядолетия преди Христа. Виждат
се руини на крепостни съоръжения от тракийската и римската
епоха. През петото хилядолетие преди Христа се създава на това
място селище, което 3 хилядолетия след това прераства в град и
се разпространява на цялото Трихълмие. Намерени са крепостна
стена, чиято най-стара част е изпълнена без каквато и да било спойка,
с големи сиенитни блокове в т.нар. циклопски градеж; крепостни
зидове от предримската, римската и късно-античната епоха. Има още
намерени жилища, които са от Бронзовата епоха та до Българското
средновековие, както и водохранилище.
Античният театър на Филипопол. Включен е в Списъка на 100-те национални туристически обекта и се намира на 41 място. Намира се
на хълма Тримонциум, както преди години е наричан град Пловдив.
Построен е през втори век по време на римския император Марк
Улпий Троян (53 – 117 г.). След 3 века е опожарен при нападение
на града. Въпреки това, театърът е запазен в първоначалния си
архитектурен план. Той е частично възстановен, с около 3500 места.
Докато е функционирал е събирал 6000 зрители, които са наблюдавали изявите. Имало е 26 реда седалки,които били разделени от една
пътека на два етажа. Античният театър е един от най-интересните и
атрактивни културни центрове на страната ни.
Предвидено е свободно време за обяд от 12:30 до 13:30. Обиколката
приключва към 16 ч., след което гостите се настаняват в къща за
гости “Стария Пловдив”. Свободно време.
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ДЕН 2
09:00 ч. – отпътуване към Бачковски манастир и Асенова крепост;
Посещение на Асенова крепост – най-атрактивната и често посещавана туристическа забележителност около Асеновград. Крепостта
е била във владение на траки, римляни, византийци, кръстоносци,
българи и османци, което позволява да видим находки от различни
народи. След това отпътуваме към Бачковския манастир – втория
по големина манастир в България, съхранил много вековна история.
Запознаване на интересни факти за мястото и региона. Предвидено
е свободно време за разходка в манастира, за сувенири и отдих.
Предвидено е свободно време за обяд от 13 ч. до 14 ч. Обиколката
приключва към 16 ч., след което гостите се настаняват в хотел “Стари
времена”. Свободно време.

ДЕН 3
09:00 ч. – отпътуване за Чепеларе. Посещение на “Св. Атанасий” и
“Св.Богородица”, Музеят по спелеология и български карст, който
е уникален по вид не само у нас, но и на Балканския полуостров и
Европа.
Предвидено е свободно време за обяд от 13:30 ч. до 14:30 ч. Обиколката приключва към 16 ч. Настаняване в “Родопски къщи – Чепеларе”.
Свободно време.

ДЕН 4
10:00 ч. – отпътуване за Чудните мостове. В миналото мостовете
представлявали една пещера, образувала се под рушащото действие на речните води. С течение на времето части от нея се срутили,
образувайки величествените мраморни мостове. След разходката,
ще си направим пикник.
Около 17 ч. връщане в хотела. Свободно време.

ДЕН 5
10:00 ч. – опътуване за пещерата Дяволското гърло и Ягодинската
пещера. Пещерата Дяволското гърло е пропастна и неразклонена.
Водите на Триградската река се изливат в “гърлото” от височина 42
метра, като формират най-високия подземен водопад на Балканския
полуостров. Заради оглушителния грохот, който се създава, залата
с водопада е наречена Бучащата зала. Интересен факт е, че нищо,
пуснато във водите на Дяволското гърло, не излиза от изхода на
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пещерата. Ягодинската пещера със своите 8501 м дължина на галериите тя се нарежда на четвърто място сред най-дългите пещери у
нас и на първо място в Родопите.
Разходката приключва към 16 ч. Връщане в хотела. Свободно време.

ДЕН 6
10:00 ч. – напускане на хотела,10:30 ч. групова закуска, споделяне
на мнения и опит от ексурзията. Препоръки и мнения от страна на
гостите.
12:30 ч. – отпътуване към гр. Пловдив. Пристигане около 15 ч.

По време на целия престой на гостите ни, както и по
време на посещението на обектите е осигурен екскурзовод
на български, английски, немски и гръцки език, както и
запознаване с редица български интересни традиции и
обичаи.
Транспорта се осъществява с удобни и модерни автобуси.
При настаняване в единична стая се доплаща 15 лв.
Пътуването ще се състои при минимален брой записали
се – 15 човека.
Последни записвания не по-късно от 20.03.2017 г.

Какво ВКЛЮЧВА офертата:
• Транспортни разходи с удобен автобус и разходи по
настаняване в хотелите
• Изхранване – в първите нощувки закуската и обядът е включен,
в последните 3 е включена само закуската
• Туристическа застраховка
• Ексурзоводско обслужване на предпочитан от групата език
Какво НЕ ВКЛЮЧВА офертата:
• Разходи от личен характер
• Такси на посещаваните обекти както следва:
Пловдив: Заплаща се само в Архитектурния комплекс
“Старинен Пловдив” – 8 лв. на човек, деца до 2 години безплатно;
Асеновградска крепост – 3 лв. за възрастни, 7 лв. семейна
тарифа, деца до 2 години безплатно;
Музеят по спелеология и български карст в Чепеларе – вход 5 лв.
на човек, деца до 2 години безплатно;
Ягодинската пещера и пещерата Дяволското гърло – по 3 лв. на
човек, деца до 2 години безплатно.

Настаняване:
• Пловдив – настаняване в хотел
“Стария Пловдив” *** – двойна стая (1
или 2 души) – нощувка + закуска и обяд
• Бачково – настаняване в хотел “Стари
времена” *** – двойна стая (2 души)
– за нощувка + закуска *Забележка:
комплекса не предлага опция “единична
стая”
• Чепеларе – настаняване в “Родопски
къщи – Чепеларе” Пакетна от 3
нощувки + закуска. Можете да избирате
от: къща за гости, настаняване 6 души;
къща за гости, настаняване 4 души;
къща за гости, настаняване 2 души.
Отстъпки и условия за деца:
• настаняване на дете до 2 години в стая
с двама възрастни без допълнително
легло – безплатно;
• настаняване на дете от 2 до 12
години в стая с двама възрастни на
допълнително легло – доплащане 10 лв.
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Цена на туроператора при наемане
на къща за гости от 6 човека: Стая
в Пловдив, цена на човек: 17.50 лв.; стая
в Бачково, цена на човек: 15 лв.; къща за
гости 6 човека, цена на човек: 33.30 лв.
Тотал: 1639 лв. / 15 туриста = 109.40 лв.
Цена на туроператора при наемане

Пловдив – настаняване в хотел “Стария Пловдив” ***

на къща за гости от 4 човека: Стая

двойна стая (2 души) – 35 лв. за нощувка + закуска и обяд (Забе-

в Пловдив, цена на човек: 17.50 лв.; стая

лежка: не се предлага “единична стая”)

в Бачково, цена на човек: 15 лв.; къща за

Бачково – настаняване в хотел “Стари времена” ***

гости 4 човека, цена на човек: 32.50 лв.

двойна стая (2 души) – 30 лв. за нощувка + закуска

Тотал: 1640 лв. / 15 туриста = 109.30 лв.

Чепеларе – настаняване в “Родопски къщи – Чепеларе”

Цена на туроператора при наемане на

Пакетна цена от 3 нощувки + закуска. Можете да избирате от:

къща за гости от 2 човека: Стая в Плов-

•

къща за гости, настаняване 6 души – пакетна цена 200 лв.

див, цена на човек: 17.50 лв.; стая в Бачково,

•

къща за гости, настаняване 4 души – пакетна цена 130 лв.

цена на човек: 15 лв.; къща за гости 2 човека,

•

къща за гости, настаняване 2 души – пакетна цена 100 лв.

цена на човек: 50 лв. 

Дестанция:

Тотал: 1656.50 лв. / 15 т. = 110.50 лв.

Пловдив – Бачковски манастир – Асенова крепост – Чепеларе – Ши-

Тотал: Цена на пътуването преди начислена

рока лъка – Ягодинската пещера – Чепеларе – Пловдив

комисионна: 110 лв. на човек.

Общо километри: 310 + 50 км ремонтни работи = 360 км х 2.40 лв.

Цялото пътуване = 1657 лв. х 30% комисион-

= 854 лв. общо гориво + амортизация (Цена на гориво километър

на = 2155 лв. – 1657 лв. = 498 лв. ще е нашата

2.40 лв.)

печалба, ако решим офертата ни да струва

2 шофьора и туроператор = 3 х 30 лв. на ден = 540 лв.

110 лв. Разбира се винаги можем да вдигнем
цената, в зависимост от конкурентната среда.

Медицински застраховки:
10 лв. на човек = 15 пътника + 3 служители = 18 ч. х 10 лв. = 180 лв.
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буря и той решил да се скрие от нея близо до храма. Действието се развивало на Бъдни вечер. Учуденият човечец, като се

—— Офертата се предлага на няколко езика-

доближил до крепостта видял как черквата била осветена от

български, английски, немски и гръцки. Пуб-

мистериозни светлини, чул как камбанарията била и как псалтите

ликува в сайтовете на www.krsitentravel.bg,

пеели, а по цялата околност миришело на тамян. Тогава той се

www.booking.com, www.trivago.com, рабо-

доближил до храма и го видял в пълният му блясък и величие,

тим с редица агенции, предлагаме офертата

пълен с благочестиви християни, като всички били облечени с

и в приятелски кръгове. За редовни клиенти

дрехи от други времена. Службата била изпълнявана от един

на агенцията са предвидени “тайни оферти”

свещеник и един псалт. В момента, в който миряните обикаляли

и отстъпки, както и отстъпки last minute.

Кръста (Светая Светих), се чуло свещеника да споменава името

—— След проучване от страна на фирмата,

на императора и на цялата му дворцова свита, на патриарха и

установихме, че на пазара се предлагат

на генерал Вриенос. След преминаването на кръста, литургията

подобни пътувания, но на доста по-висо-

била изпълнена много бързо и след като били прочетени всички

ка цена, което ни позволява предимство,

молитви, свещеника казал “Амин”. В този момент всичко изчез-

относно цената на офертата. Залагаме на

нало и църквата върнала предишният си вид.

професионално квалифициран, любезен

• Чепеларе, Чудните мостове, Ягодинската пещера – митове и ле-

и отзивчив персонал, с необходимите уме-

генди за пещерата и змеят, който всъщност умира и сформира

ния относно безопасността и комфорта на

мостовите образувания.

гостите ни. След проучване бе установено,
че в периода на екскурзията няма спортни
и културни мероприятия, които могат да
представляват интерес от страна на местното население или чужди гости, което прави
нашето пътуване още по-привлекателно,
тъй като всеки би искал малко да разнообразие ежедневието си с кратка почивка
извън града.
—— За пътуването е осигурен авариен
транспорт при технически проблеми и
неудобства.
—— Стремим се към персонален контакт с
гостите ни, както и удовлетворяването на
очакванията им. Да ги откъснем за миг от
забързаното ежедневие, с цел абсолютно

• Широка лъка – изпълнение на всеизвестните каба гайди специално за нашите гости.

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ
Фирмата практикува няколко начина на плащане – в брой-с капаро
или цялата сума в брой 10 дни преди заминаването, чрез предоставяне на данни от кредитни карти, като заплащането се осъществява
в деня на заминаването, чрез туристически ваучери. При нужда от
повече информация, клиентите ни могат да се свържат с нас посредством live chat на нашия сайт www.kristentravel.bg, както и на
служебният ни e-mail: info@kristen.bg. На разположение са и нашите
служители, които могат да Ви окажат всякаква помощ на телефон
032/446617 или 0877097097 от понеделник до събота от 09:00-18:00 ч.

МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ

възстановяване.

Местата за настаняване са избрани на база характеристики на

—— В беседите при посещението на обектите

обекта, удобство, капацитет, предлагани услуги, разположение, цена.

сме вмъкнали и малко известни интересни

Местата за настаняване са доказали качеството на материалната си

и любопитни факти:

база и предлаганите услуги, които са предпоставка за нашите до-

• Бачковски манастир – редките видове

бри договорни отношения. Спираме се на по-нисък клас места за

растения които растат в двора на ма-

настаняване, тъй като това не е обект на нашето пътуване. Стремим

настира, история на Аязмото.

се да предоставим на гостите съприкосновеност с природата и “на-

• Асенова крепост – Легендите гласят, че

туралното” пребиваване. Персонала е достатъчно квалифициран, за

един местен жител на Станимака, както

да задоволи всяко желание на гостите. Висока езикова квалификация

минавал покрай крепостта го заварила

предвид контакта с чуждестранни гости.
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При закъснение или неявяване от страна на
туристите, е изготвена фирмена политика
на действие в такива случаи. Туриста трябва

Предимства: Предимство на туристическия продукт е неговата инди-

да бъде наясно относно определените из-

видуалност, уникалност, досегът му с автентичността на страната. За

исквания/правила за поведение по време

разлика от продуктите предлагани масово на туристите, този продукт

на пътуването и при неспазване на тези

може да се индивидуализира, като може се избира (опционално) мяс-

правила да бъдат съответно санкционира-

тото за настаняване, обектите за посещение и други допълнителни

ни спрямо провинението си и степента на

услуги, като например допълнителни обиколки на обекти, органи-

ощетяване на цялата група.

зиране на мероприятия от личен характер, кулинарни мероприятия
за опознаване на традиционната кухня. По време на пътуването и

За премахване на проблема с успиването

престоя, за комфорта и нуждите на гостите ни участват всички наши

се контролира от туроператора лично чрез

служители – шофьори, туроператор/и. Оказване на помощ при сли-

обаждане по стаите или лично посещение

зане и качване в автобуса, сигурност на личните вещи оставени в

при нужда.

превозното средство, оказване на медицинска помощ при нужда,
отдаване на полезна информация относно облекло и нужни консумативи по време на обиколките, позволена и не позволена фотография
на обектите, оказване на помощ по време на маршрутните обиколки,
допълнителни туристически материали, лично отношение към всеки гост, създаване на приятелска и неангажираща среда, грижа за
веселото настроение на персонала и гостите.
Недостатъци и проблеми: Недостатъка на предлагания от нас продукт е, че има и други подобни оферти. При незапълване на групата,
пътуването може да бъде отменено, което автоматично премахва
възможността настоящите ни клиенти заинтересувани от офертата,
да станат бъдещи такива. Несъответствие в настанителните заведения, лоши метеорологични условия, транспортни аварии, незапълване на групата.Закъснения или неявяване от страна на туристите,
невъзможността на туристите да се събуждат преди отпътуване за
следваща дестинация. Терористични действия в района и страната.
Решение: Наличието на подобни оферти ни ориентира за цената
на предлаганата от нас оферта. Ние сме склонни да предложим по-

Относно терористична заплаха, организатора на пътуването предварително трябва да
направи проучване на избраната дестинация за политическата атмосфера в страната,
прилаганите антитерористични методи и
системи и да организира и гарантира безопасността на всички туристи провеждащи
почивката си в дадената дестинация.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Фирма “КРИСТЕН” ООД предлага на своите
клиенти пътуване, което ще ви зареди с
положителни и незабравими емоции и
настроения. През времето, което сте ни
предоставили за своята почивка, ние ще Ви
накараме да се усмихнете, знаейки че не сте
загубили нито един ценен миг от своята така
желана ваканция!

ниски цени от конкурентите ни, за сметка на печалбата.
При незапълване на групата, офертата може да се предложи на редовни клиенти или приятели на по-ниски цени, с цел да запълване
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на бройката. При несъответствие в настанителните заведения, се
правят допълнителни намаления или ваучери за намаления за бъдещи пътувания с цел туширане на недоволството и отношенията с

клас автобуси, който би транспортирал гостите ни до крайната цел.
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ЕФЕКТИ ОТ
ПРИЛОЖИМОСТТА
НА КРЕАТИВНИТЕ
СЧЕТОВОДНИ
ПРАКТИКИ
Силвия Павлова,
студент специалност “Счетоводство, анализ и контрол”

Креативността е една от най-важните черти на хората, които се занимават с творчески професии. За
тях е важно да създават ежедневно
нови идеи и да ги имплементират в
работата си, за да успяват да намират решения на важни проблеми в
зависимост от естеството на ситуациите и особено от спецификата
на дейността на организациите, в
които те работят. Креативността е
високо ценено качество, което обаче съвсем не е случаят, когато става
дума за проявяване на креативност
в счетоводството.
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Изисквания за представянето на информацията
към ръководителите на предприятието.
Ръководителите на предприятията отговарят за управлението на организациите в цялост. Докато от тях
би се очаквало да насърчават креативното мислене у
оперативните и маркетинг мениджърите, те би следвало
да подхождат съвсем различно към комуникацията си
със счетоводните мениджъри. Информацията, която
управляващите получават от счетоводните мениджъри,
трябва да е напълно адекватна, за да може да им служи
добре и да е в унисон с всички законови рамки и етични
изисквания.
Какво е счетоводен мениджмънт и защо управлението на предприятието зависи до голяма
степен от компетентността на счетоводните
мениджъри?
Взаимодействието между мениджмънта и счетоводството трябва да бъде на много високо ниво, да е изградено
на доверие, да е синхронизирано и извършвано по
възможно най-ефективния начин, за да се постигат поставените цели и да се осигури стабилност в цялостното
управление на стопанската единица. Своевременната и
ежедневна размяна на информация между управлението
и счетоводния мениджър е изключително важна за поддържане на комуникацията на добро ниво.
Задачите на счетоводния мениджър са много и изключително отговорни. Ролята на счетоводните мениджъри в
предприятията са ключови и имат изключително голямо
значение. Експертното мнение на счетоводните мениджъри е много важно за ръководството, а ръководите-

предприятието, както и на цялостното състояние на
икономическата среда.
Ръководството има за цел да взима стратегически решения, които да доведат до подобряване на цялостното
състояние на фирмата, до осигуряване на стабилност и
до увеличение на печалбите. Необходимата им за това
информация е събирана, организирана, анализирана и
предоставяна от счетоводния мениджър.
Ръководителите трябва да са наясно, че счетоводните
мениджъри не могат да преиначават информацията,
само за да удовлетворят очакванията на ръководството.
Спазването на законовите рамки не винаги обаче означава, че информацията, която се представя отговаря на
общоприетите счетоводни етични практики.

лите от своя страна трябва да са много добре запознати

Какво е етика в счетоводството и защо е важна

с важността на това да се консултират със счетоводните

тя за професионалистите?

мениджъри преди извършването на важни за организацията сделки, които биха имали сериозно отражение

Не случайно съществува Етичен кодекс на професио-

върху представянето на състоянието на фирмата в

налните счетоводители. В този Кодекс са изброени

отчетите. Управителите трябва да се допитват до счето-

основните фундаментални принципи, които професио-

водните мениджъри, които от своя страна са длъжни да

налният счетоводител трябва да спазва, които са както

помагат на ръководството да взима правилни решения,

следва: почтеност, обективност, професионална ком-

които отговарят не само на поставените стратегиче-

петентност и надлежно внимание, конфиденциалност,

ски цели, но и са съобразени с реалното финансово

професионално поведение.1 Счетоводните мениджъри

състояние на фирмата, на ефектите които поставените

би трябвало да се придържат към изброените принципи,

цели и потенциални бъдещи сделки биха донесли на
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Определение за креативно счетоводство.

на предприятието.
Креативното счетоводство е термин, който няма голяма
Много от счетоводните мениджъри обаче пренебрег-

популярност, макар практиките на креативното сче-

ват тези принципи и прилагат в практиката методи на

товодство да са широко разпространени. Няма едно

счетоводството, които дори и на пръв поглед да са

унифицирано определение за креативно счетоводство,

съвсем законово съобразени, са в разрез с основните

затова тук ще разгледаме определението, представено

изисквания за представяне на информацията в Годиш-

в различни източници.

ните финансови отчети, както и с основните принципи
на Етичния кодекс на професионалните счетоводители.

ЩО Е ТО
КРЕАТИВНО
СЧЕТОВОДС ТВО?
Прилагането на счетоводни манипулации при представянето на счетоводната информация е доста често срещано явление. Едно от най-широко разпространените
понятия, които описват манипулирането на счетоводна

Терминът креативно счетоводство е споменат за пръв
път през 1986-та година от британския журналист Иан
Грифитс в книгата му наречена Creative Accounting (Креативно счетоводство). В нея той твърди: “Всяка компания
в страната по един или друг начин прикрива своите
печалби. Информацията във всички счетоводни сметки
е в малка или голяма степен изопачена. Цифрите, които
два пъти в годината са представяни пред инвеститорите,
са изменени с цел да задоволяват интересите на заинтересуваните. Това е най-голямата злоупотреба с доверие
след Троянския кон.”2

информация с цел представяне на състоянието на пред-

Даденото в Уикипедия определение е както следва:

приятието по начин, който не отговаря на действител-

“Креативното счетоводство е евфемизъм, отнасящ се

ността, без това пряко да нарушава законовата рамка, е

до счетоводните практики, които следват правилата

понятието креативно счетоводство.

на счетоводството, но се отклоняват от духа на тези
правила. Те се характеризират с прилагането на нови
начини за представяне на печалба, активи или пасиви,
приложени с цел да се повлияе върху мнението на читателите на годишните финансови отчети по желания от
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авторите начин. Други популярни термини за креативно

за това. Ако законите не бяха гъвкави, то нямаше да има

счетоводство са управление на печалбата (earnings

възможност за експертите да прилагат методите на кре-

management, предимно използвано в САЩ), Cooking

ативното счетоводство. Поради гъвкавостта на закона

the books и Enronomics.”

тези практики са толкова широко използвани, макар да

3

са в разрез с основните изисквания към счетоводството,
Във финансовия речник Farlex е дадено следното опре-

а именно да предоставят точна информация за финан-

деление за креативно счетоводство: “Използването на

совото състояние на предприятието, без тя да бъде

тази агресивна техника е с цел създаване на по-висок

преиначена в интерес на когото и да било.

финансов резултат, по-висока доходност на акции. Креативното счетоводство може да е изразено под формата

Счетоводителите и ръководителите на предприятията

на продажба на активи на ниски цени, продажбата на

прибягват до прилагането на практики за креативно

необичайно големи количества продукция на края на

счетоводство по различни причини, в зависимост от

годината, както и незаписване на активи, чиято стойност

основните цели, които биха искали да постигнат. Едни

е била намалена през годината.”

от основните мотиватори за прилагането на тези прак-

4

тики са намаляването на дължимите данъци, влияние на
В речника на Оксфорд, даденото определение за креа-

цените на акциите на компанията на борсовия пазар, по-

тивно счетоводство е следното: “Използването на вра-

казване на по-добро финансово състояние на предпри-

тички в законите за регулиране на финансовите пазари,

ятието от реалното, с цел да се увеличи възможността за

с цел заинтересуваните лица да спечелят предимство и

получаване на кредит или друг тип финансиране, дори

да представят цифрите в благоприятна за тях светлина.”5

амбицията на ръководителите да получат по-високи

Кои са основните мотиви за прилагането на креативното счетоводство?

Най-често използваните практики.

Креативното счетоводство е прилагано от експерти,

Креативното счетоводство е използвано предимно, за

които са запознати из основи с принципите, правилата

да се представят надути печалби за текущата година, да

и законовите рамки на счетоводството на национално

се прикрият лоши резултати от дейността на предпри-

и международно ниво, което им позволява не само да

ятието за отчетния период, да се представят резултати,

намират възможни начини за изопачаване на инфор-

които създават впечатление, че фирмата е в стабилно

мацията в счетоводните документи, но и да прилагат в

финансово състояние, макар това да не е така и др.

практиката тези начини, без да бъдат санкционирани
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Методите, които експертите използват, за да приложат

събрани. Решението за това отразяване е взето на база

креативно счетоводство в практиката са различни, но

извършен анализ на индивидуалната база на съответния

едни от най-широко разпространените са свързани с

клиент, взимайки се в предвид неговата платежоспособ-

възможността на управлението да прави избор при оп-

ност и кредитен риск.

ределянето на методите за амортизация на активите; тъй
като голяма част от записите по сметките са в резултат

Когато се прилага креативно счетоводство, временно се

на извършване на оценяване, преценка и предвиждане,

игнорират рисковете за несъбираемост на вземанията,

балансът може да бъде манипулиран чрез записването

и размерът на сметка Вземания не се намалява чрез

на трансакции, с които да се местят печалби от един

кредитирането й със сметка Провизии за несъбираеми

период в друг, както и реални трансакции да бъдат

вземания. Тук е важно да се отбележи, че “Провизии за

планирани и извършени в точно определен момент и т.н.

несъбираеми вземания” е пасивна, но се представя в
Баланса като коректив на активната сметка “Вземания”.

Тук ще се спрем на някои от най-често използваните

Ефектът на прилагане на този метод е временен, тъй

креативни практики и ще разгледаме как тези практики

като Провизиите се преразглеждат към всяка дата на

влияят върху достоверността на Финансовите отчети на

Баланса, т.е към 31-ви декември, но за кратък период

фирмите, които ги прилагат, както и на репутацията на

от време неадекватното отразяване на несъбираемите

тези фирми и тяхното ръководство.

вземания представя състоянието на предприятието в

Преувеличаване на стойността на активите е осно-

по-добра светлина.

вен метод на креативното счетоводство, който може

Манипулации на отразяването на продажбата на

да бъде обяснен със следните два примера.

стоково-материалните запаси. Тук манипулацията се
извършва по отношение на представянето в отчетите

Най-често срещано в практиката е преувеличаване на

на стоково-материалните запаси на предприятието,

стойността на активите на предприятието като вземани-

представлявайки стойността на запасите, които са в

ята на предприятието са надценени чрез неадекватно

наличност, т.е. са закупени или произведени, но не са все

отразяване на несъбираемите вземания. Това води до

още продадени. При продажба, надценяването на стой-

увеличаване на сумите по сметка Вземания, което води

ността на стоково-материалните запаси би довело до

и до надуване на печалбата. Адекватното отразяване

изкуствено завишаване на нетната печалба. Този ефект

на несъбираеми вземания означава, че счетоводителят

би се постигнал, ако предположим, че количеството на

обезценява до възстановимата им стойност вземания от

стоково-материалните запаси и нивото на продажби

клиенти, чиито салда смята, че няма да бъдат успешно

остават постоянни.
Въпреки, че тук разглеждам методите на креативното
счетоводство за преувеличаване на стойността на активите на предприятието, ще спомена и за това какъв

1

http://ides.bg/media/1062/code_of_ethics_2015.pdf, стр. 11

2 New Creative Accounting: How to Make Your Profits What You Want
Them to Be 1995th Edition by Ian Griffiths https://www.amazon.com/
New-Creative-Accounting-Make-Profits/dp/0333628659
3 Wikipedia – Creative Accounting https://en.wikipedia.org/wiki/
Creative_accounting
4 Тhe Free Dictionary by Farlex – http://financial-dictionary.
thefreedictionary.com/creative+accounting
5 Oxford Dictionary – https://en.oxforddictionaries.com/definition/
creative_accountancy
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ще бъде ефектът, ако се подцени стойността на стоковоматериалните запаси. Тогава размерът на равнището на
нетната печалба би се намалил. По-ниската нетна печалба би довело до намаляване на размера на данъчната
ставка, следователно също би бил използван метод на
креативно счетоводство, когато целите на прилагането
му са различни от целите на прилагане на предходно
разгледания метод.
Друг основен метод на креативното счетоводство е
свързан с прилагането на практики за подценяване на
пасиви и разходи. Пример за това е манипулирането на
информацията за условни задължения на предприятието.
Условните задължения са задължения, които ще възникнат, когато са спазени определени условия и бъдещи събития, които не могат да бъдат напълно контролирани от
предприятието. Тази липса на контрол дава възможност
на счетоводителите да приложат креативни практики и
да подценят тяхната стойност. Фирми, които не отразяват
адекватно размера на условните задължения, подценяват този размер, което съответно води до увеличаване
на нетната печалба на предприятието.

Влиянието на използваните практики върху достоверността на информацията.
Според Чл. 24. (1) от Закона за счетоводството “финансовите отчети трябва да представят вярно и честно имущественото и финансовото състояние и финансовите
резултати от дейността на предприятието, паричните
потоци и собствения капитал.” А според Чл. 24 (2) от
същия закон “вярното и честно представяне изисква
достоверно показване на ефектите от операциите, други
събития и условия в съответствие с определенията и

Други примери за креативно счетоводство са: креативно

критериите за признаване на активи, пасиви, приходи

счетоводство към баланса по отношение на показатели-

и разходи, заложени в приложимите счетоводни стан-

те за ликвидност и нетен оборотен капитал, възвраща-

дарти.”

емост на активите, финансов ливъридж и устойчивост;
креативно счетоводство към отчета за приходи и разходи чрез манипулиране на показателите за нетна печалба,
обращаемост на активите, рентабилност на продажбите
и други; към отчета за паричните потоци чрез грешно
представяне на методите за капитализиране на разходи,
преструктурирането на разходи, лихви, комисионни и
дивиденти и т.н.

Според Чл. 26. (1) “позициите, които се представят във
финансовите отчети, се признават и оценяват в съответствие със следните принципи: действащо предприятие,
последователност на представянето и сравнителна информация, предпазливост, начисляване, независимост
на отделните счетоводни периоди и стойностна връзка
между начален и краен баланс, същественост, компенсиране, предимство на съдържанието пред формата.”

След показаните възможности за прилагане на кре-

Много от методите на креативното счетоводство са в

ативно счетоводство става ясно, че експерти, които

разрез с някои от изброените принципи, което изкри-

познават добре законовата рамка и пропуските в нея,

вява информацията, представена във ФО на съответното

както и дейността на предприятието, за което работят,

предприятие.

имат възможността умело да изкривяват счетоводната
информация за постигането на точно определени за тях
цели. Това дали ще го правят зависи изцяло от тяхното
лично чувство за етика и морал.

В Международен счетоводен стандарт 1 “Представяне
на финансовите отчети” се казва: “Финансовите отчети
трябва да представят честно финансовото състояние,
финансовите резултати от дейността и паричните потоци на дадено предприятие. Честното представяне изис-
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и разходи, заложени в Общите положения. Приложение-

СКАНДА ЛЪТ
ENRON

то на МСФО, с допълнителни оповестявания, когато е

Използвайки гъвкавостта на нормативната база, много

необходимо, се предполага, че ще доведе до финансови

предприятия успяват да манипулират информацията,

отчети, които постигат честно представяне.”⁶

която оповестяват, и като резултат от това сполучливо

ква достоверно представяне на ефектите от операциите,
други събития и условия в съответствие с дефинициите
и критериите за признаване на активи, пасиви, приходи

Независимо от всички тези изисквания, съществуват
много вратички (loopholes) в закона, които позволяват
на счетоводителите, най-често не само със знанието на
управляващите предприятието, но и след получаване на
директно наставление за това, да се възползват от тези

изстрелват цените на акциите на своите компании до небесата. Такъв е случаят с гиганта Enron, който е най-често
използваният пример за прилагането на креативно
счетоводство и доказва колко негативни могат да бъдат
последствията от тези практики.

вратички, за да манипулират съдържанието на отчетите.

Когато през декември, 2001-ва, лидерът на пазара за тър-

Причините за тези манипулации могат да са много, но

говия на енергия и газ, обяви, че фалира, паника обхвана

най-често са свързани с желанието да се представи

всички на пазара. Как беше възможно компанията с най-

финансовото здраве на организацията в по-добро със-

бързо растящи цени на акциите през последното десе-

тояние от това, в което тя действително е.

тилетие, да се сгромоли за толкова кратко време? Нещо

Без съмнение прилагането на креативни счетоводни
практики има огромно влияние върху достоверността
на счетоводната информация, което може да доведе до
изключително неблагоприятни резултати не само за ме-

определено не беше наред и много хора бяха решени да
разберат какво точно се случи с Enron. Очевидно това
беше началото на един голям публичен скандал, но едва
ли много хора очакваха той да придобие такива мащаби.

ниджмънта на фирмата, но и за организацията като цяло.

Но преди да се фокусираме на падението, нека разгле-

В зависимост от обхвата на прилаганите практики, по-

даме как всъщност започва всичко, за да проследим из

следствията за компанията могат да бъдат изключително

основи действията на управлението, които доведоха до

неприятни. За да проследим един възможен сценарий,

тези разрушителни последици.

отразяващ последствията, ще разгледаме по-подробно
най-популярния скандал, свързан с използването на

Enron е създаден през 1985-та година от Кенет Лей. Той

креативно счетоводство, а именно скандалът Enron.

вижда възможностите, които пазарът на газ и електричество предлага след направените законови промени
през 80-те години, приложени с цел да се дерегулират
цените на търговия с природен газ. Амбициозният
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Кенет Лей не губи времето си, а обединява две газови

електричество, би довело до загуба на силните позиции

компании, което бележи началото на създаването на

на акциите на компанията на борсата.

империята Enron.
Как конгломерат като Enron, който е следен из основи от
Растящите акции на Enron за цяло десетилетие, както

инвеститори, експерти и одитори, успява дълги години

и разширяването на дейността, включвайки търговия

да манипулира данните? Enron и неговото ръководство,

не само с природен газ, но и с електроенергия, целу-

особено главният финансов директор, амбициозният

лоза, въглища, стомана и хартия, както и търговия на

Джефри Скилинг, който е и много добър приятел на Кен

финансовите пазари с финансови инструменти, води до

Лей, максимално добре и изключително умело успява

разрастването на компанията до такива мащаби, че да се

да се възползва от гъвкавата нормативна рамка, прила-

превърне в конгломерата Enron до 2001-ва. Акциите на

гайки следните три основни практики на креативното

фирмата нарастват с 311% от 1990-та до 1999-та година,

счетоводство – дружеството да представя притежанието

като след това бележат значително високи темпове на

на по-малко активи или т.нар. light asset company model;

растеж с 56% за 1999-та година и с още 87% за 2000-та

прилагане на гъвкавостта на законодателството при из-

година.

числяването и представянето в ГФО на справедливата

7

стойност на отделните отчетни обекти, т.е. популярния
Тези темпове на растеж представят компанията в много

метод mark to market; и методът, който има най-серио-

добра светлина пред инвеститорите, като никой от тях не

зен ефект при Enron – използването на дружества със

се съмнява в действителността на данните, представени

специална цел за извършване на експлоатация на посо-

в ГФО на конгломерата. Изненадата, която през 2001-ва

чените в закона основни правила при извършването и

Enron представя на всички, обявявайки банкрут, е ог-

отразяването на сделки с тези дружества.

ромна. Става ясно, че с години управлението на Enron е
манипулирало информацията за финансовото състояние

Тук ще се спрем по-подробно над последния метод, така

на предприятието чрез прилагането на практиките на

наречения Special Purpose Entities, или SPE’s. Дружествата

креативно счетоводство.

със специална цел са предприятия, които са финансирани от независими инвеститори, независимо от факта,

Основните цели, които управлението на компанията е

че са създадени от определен поръчител. За да не бъдат

опитвало да постигне чрез прилагането на креативно

консолидирани в бизнеса на съответния поръчител фи-

счетоводство, са свързани с представянето на поло-

нансовите резултати от дейността на дружеството със

жителни резултати от счетоводна перспектива, а не

специална цел, то това дружество трябва да отговаря

от гледна точка на реалната оперативна ситуация на
компанията. Основните мотиви, които са подтикнали
ръководството към прилагането на тези практики, са
свързани с манипулиране на информацията относно
представянето на загубите, увеличаване на печалбите и
избягването на добавяне на кредити към баланса, което
би разклатило стабилността на кредитния рейтинг на
компанията. Разклатеният кредитен рейтинг на компания като Enron, която оперира в сферата на бизнеса с

6 EUR – Lex, Access to European Union Law http://eur-lex.europa.eu/
legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32015R2406
7 Citi Explains Haw It Hid Risk From the Public. Wall Street Journal,
July 14, 2010. www.online.wsi.com
8

42

http://www.fraud-magazine.com/article.aspx?id=583

ЕВРОПЕЙСКО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ

Наука и Бизнес 06/2016

на специално определени от закона правила и усло-

била и сумата, която адвокатската компания на Enron е

вия. Такива условия са дружеството да има независим

получавала.

собственик, който е трето лице, притежаващо контрол
над предприятието, и чийто капитал в дружеството не

Умелото прикриване на реалното състояние на фирмата

е по-малък от 3% от целия капитал на дружеството. Тези

обаче е в резултат и от некоректното изпълнение на ра-

дружества са използвани с цел основните предприятия

ботата от страна на споменатите консултанти и одитори.

да имат достъп до повече капитал и да имат възможност-

Одиторската фирма Артър Андерсън опитва да обясни

та да хеджират риск.

как прилаганите практики на креативно счетоводство
са останали незабелязани за експертите одитори. Макар

Enron използва няколко такива дружества за извърш-

да успяват да намерят обяснение за пропуските, все

ването на сделки, финансовите резултати, от които

пак е ясно, че парадоксът е огромен, когато одиторска

ръководството не желае да бъдат отразявани в отче-

фирма трябва да одитира собствената си работа. Артър

тите на конгломерата. Пример за това е сделка, която е

Андерсън е фирмата консултант на Enron, неприемливо

извършена от дружеството със специална цел Chewco.

е да се твърди, че те не са знаели какво точно се случва

Това дружество е използвано за закупуването на дял на

с финансовите отчети на предприятието.

един от партньорите в свързано дружество, който е на
стойност 383 милиона долара, средствата за което са

Разбира се, конгломерат от величината на Enron не може

обезпечени от Enron. Enron не консолидира финансо-

да остане извън центъра на прожекторите. Когато на

вите резултати на Chewco, което е типичен пример за

3-ти декември, 2001-ва Enron обявява банкрут, Кенет

прилагане на креативното счетоводство в практиката.

Лей изпраща мемо до всички назначени на ръководни
позиции във фирмата да отидат в офиса, за да приберат,

С години Enron прикрива своите измами в манипулира-

както се оказва по-късно, последните си заплати. Паде-

ни финансови отчети. Независимо, че счетоводната и

нието на Enron се очаква да бъде не само изключително

одиторската фирми, с които те работят, е трябвало да ре-

публично, но и много скандално.

агират своевременно, всички, които е трябвало да кажат
НЕ на прилагането на тези практики, не го направили.

През август 2001-ва, Шерън Уоткинс изпраща мемо до

Разбира се, всички те са получавали солидни суми като

Кенет Лей, в което се казва: “Изключително съм при-

през 2001-ва одиторската фирма Андерсън е получавала

теснена, че нашите действия ще доведат до вълна от

около $1 милион на седмица. Приблизително такава е

счетоводни скандали”.⁸ И именно това е, което се случва.
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Всички, които са били на ръководни позиции в Enron,

новните принципи на счетоводна етика. Амбициозност-

застават на подсъдимата скамейка. Документът с обвине-

та, гордостта и егото на хората, които заемат ръководни

нията, които съда отправя към Кенет Лей, Джефри Ски-

позиции в Enron, са причините тази компания, лидер на

линг, Ричард Коузи и тримата изпълнителни директори

пазара, да се сгромоляса. Съдбата на ръководителите

на Enron, е изключително дълъг, включващ създаване

на предприятието не е никак щастлива, особено за

на дружества със специална цел за създаване на при-

създателя на компанията Кенет Лей, който слага край

ходи чрез фалшиви сделки, неправилно прехвърляне

на живота си. През 2006-та, Скилинг първоначално е

на активи извън баланса, неправилно повишаване на

осъден на 24 години затвор, които след това са пони-

инвестиционния портфейл на Enron, манипулиране

жени на 14 години. Очаква се да бъде освободен през

на отчетните приходи чрез неправилно използване

2019-та. Много други получават присъди и излежават

на резервите, използване на скрити заеми, липса на

време зад решетките.

оповестяване във финансовите отчети на обезценка на
положителна репутация на един от основните активи
на предприятието и др.
Комисията по ценни книжа и фондови борси на САЩ

ОБОБЩЕНИЕ И
ИЗВОДИ

(SEC) обвинява и Merrill Lynch & Co., Inc. и J. P. Morgan

Равносметката, която можем да направим, след разглеж-

Chase & Co. в подпомагане на действията на Enron.

дането на фактите, които показват възхода и падението
на конгломерат като Enron, и направим съпоставка меж-

На подсъдимата скамейка в отговор на въпрос за прила-

ду теоретичните аспекти на креативното счетоводство,

ганите креативни счетоводни практики, Скилинг казва:

разгледани в първата част на този труд, е, че макар и

“Аз не съм счетоводител, не бих могъл да коментирам.”

широко разпространени и прилагани в практиката,

Макар и той да е знаел много добре какво се случва

методите на креативното счетоводство, независимо от

с представянето на информацията в документите на

това, че не са в пряк разрез със закона, са неприемливи,

предприятието, той използва позицията си да избяга от

неетични и не трябва да бъдат прилагани.

отговорност като казва, че не разбира ефекта от прилагането на тези практики.

Позитивните резултати, които те могат да донесат на
ръководния екип са временни. В дългосрочен план,
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Скандалът Enron доказва на практика как прилагането

независимо от мотивите на прилагане, които има ръ-

на представените в първата част на тази тема практики,

ководството и удовлетворението на тези мотиви, както

макар и напълно законово легитимни, са в разрез с ос-

и постигането на временните цели като увеличаване
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по-сериозен контрол върху коректността на представяне на информацията. Самите счетоводни мениджъри
не трябва да забравят, че техните знания трябва да бъдат
коректно използвани и в унисон с етичния кодекс на
счетоводителите, за да бъдат те не просто удовлетворени от работата си, но и горди с професията си.
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на цената на акциите, получаване на по-високи бонуси
или намаляване на дължимите данъци за определен
период и т.н., тези практики стават ясни след време за
законодателя и инвеститорите.
В заключение ще кажа, че ролята на счетоводителите
е изключително важна, не само от чисто практическа
гледна точка. Счетоводните мениджъри трябва да работят в синхрон с ръководството и да гледат на своите
задължения много отговорно. Примерът с Enron доказва
как некоректните към закона и принципите на счетоводството управленски решения могат да повлекат
надолу не само главните виновници за това, но и много
други хора, които нямат пряка връзка с извършените
“измами” като акционерите, които понасят загуби в общ
размер от 60 милиона долара, всички 6000 работници
на компанията, които губят работата си, борсовите посредници и всички останали, които са били повлияни
от тези негативни резултати.
Корпоративни скандали от такъв мащаб поставят под
съмнение стабилността на законовата рамка, както и
почтеността и етиката не само на хората, заемащи ръководни позиции в предприятия, одиторски фирми, адвокати и консултанти, но и на счетоводните мениджъри.
Познаването на методите и практиките на креативното
счетоводство помага на счетоводните мениджъри и на
ръководителите на предприятия да избягват прилагането им. Законодателят трябва да ограничи до минимум
пропуските и гъвкавостта на закона, за да осъществява
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ПЛАНИРАНЕ И РЕА ЛИЗАЦИЯ НА

ОРГАНИЗИРАНО
ТУРИСТИЧЕСКО
ПЪТУВАНЕ ДО ИТАЛИЯ

Здравчо Георгиев, студент специалност “Мениджмънт в туризма”

България разполага със значителен потенциал за развитие на туризма. Основание за подобно заключение
е наличието на богато природно и историческо разнообразие на територията на страната, което превръща
туризма в един от най-бързо развиващите се и важни
сектори в икономиката на страната.
Туризмът е водещ, бързо разрастващ се икономически
сектор в България по отношение на валутните приходи,
дял в БВП и разкриването на нови работни места. Неговото развитие допринася за развитието и на другите
отрасли на националната икономика (по-конкретно на
търговията, транспорта, съобщенията, селското стопанство, производството на стоки за бита и др.), за диверсификация на икономическите дейности в слаборазвитите
региони, за повишаване на социално-икономическото
благосъстояние на гражданите и качеството им на живот.
През последните 10 години в България се наблюдава
голям обем инвестиции в модерна туристическа инфраструктура, в резултат на което значително нараства количеството и качеството на предлаганите настанителни
бази, атракции и съпътстващи услуги (спа, уелнес, аква
паркове, спортни и голф игрища и др.)
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АНА ЛИЗ НА
ОРГАНИЗИРАНО
Т УРИС ТИЧЕСКО
ПЪТ УВАНЕ
Организираните туристически пътувания с обща цена се формират
от регистриран туроператор и се предлагат за продажба от него и/
или чрез туристически агенти.
Туроператорът е лице, регистрирано по реда на закона за туризма
за извършване на туроператорска дейност.

Наука и Бизнес 06/2016

вателен характер, спортно-анимационни,
балнеолечебни и други медицински услуги,
конгресни и делови прояви, ползване на въжени линии, отдаване под наем на плажни
съоръжения, екипировка и превозни средства, школи и клубове по езда, яхтинг, сърф,
ски-училища, училища за водни спортове и
други услуги, способстващи развитието на
туризма.
Туристическият ваучер е документ под отчет, издаден от регистриран туроператор,
който удостоверява съществуването на
договор между туроператора и туриста

Туроператорската дейност е организирането на групови или ин-

като потребител на туристическата услуга.

дивидуални туристически пътувания с обща цена и продажба на

Издава се за вътрешен и изходящ туризъм

пътувания пряко и/или чрез туристически агент по договор и ваучер

само от регистриран туроператор и трябва

на краен потребител.

да се предаде в мястото на настаняване на
потребителя.

Туристическата агентска дейност е извършването на посредничество
при: продажби на организирани пътувания, пасажерски авиационен,

Потребителят на организирани индивиду-

воден и автобусен превоз; резервационни, визови, екскурзоводски

ални или групови туристически пътувания

и други допълнителни туристически услуги, както и застраховки,

с обща цена е лице: което сключва договор

свързани с туристическото пътуване.

за туристическо пътуване с обща цена, или
което дава съгласие да сключи договор за

И накрая е важно да се подчертае, че туристически продукт е съв-

туристическо пътуване с обща цена, или от

купността от туристически услуги, предлагани и/или предоставяни

чието име и/или в чиято полза е сключен

в един или няколко туристически обекта.

или е постигнато съгласие да бъде сключен

Организираните групови и индивидуални туристически пътувания
с обща цена (организирани пътувания) са пътувания по предварително изготвена програма, включваща комбинация от най-малко две
от следните услуги:
• транспорт;
• нощувка;
• други туристически услуги, които не са свързани с транспорт или
нощувка, съставляващи значителна част от пътуването и когато
те се продават или предлагат за продажба с обща цена, и когато
обхващат период, по-дълъг от 24 часа, или включват нощувка.
Основните туристически услуги са нощувка и хранене, както и
транспортни услуги, осъществявани при спазване изискванията на
действащото законодателство в областта на транспорта.

договор за туристическо пътуване, или в
полза на което е прехвърлено туристическото пътуване с обща цена. А именно
потребителят може да прехвърли правата
и задълженията си по договора на трето
лице, което отговаря на всички изисквания
за осъществяване на пътуването, като предварително уведоми за това туроператора
или туристическия агент в срок, определен
в договора.
Потребителят, който прехвърля своите права и задължения, и лицето, на което се прехвърля пътуването, са солидарно отговорни
пред туроператора или туристическия агент

Допълнителните туристически услуги са услуги, свързани с пъту-

за заплащане на общата цена по договора

вания, развлечения, прояви и други събития с културен и опозна-

и на разходите, свързани с прехвърлянето.
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ПРЕ ДС ТАВЯНЕ НА Т УРИС ТИЧЕСКА
АГЕНЦИЯ “КАРА ДЖ Ъ Т УРС”
“Караджъ Турс” е oснована през 1998 г. в

Франция и Италия, обиколни екскурзии и почивки, както и голямо

Истанбул и е член на TURSAB, БАТА, АБТТА,

разнообразие от екскурзии на Балканските страни. Съвместно с

IATA. През 2004 г. “Караджъ Турс” разширява

партньорите си, предлага почивки в най-предпочитаните турис-

своята офисна мрежа в Турция, България,

тически дестинации на световно ниво. “Караджъ Турс” се грижи за

Македония и Хърватска. Днес фирмата

пълното обслужване на своите клиенти като предлага автобусни и

работи с над 1500 агенции, които предла-

самолетни билети, рент-а-кар, наем на яхти и спортни съоръжения,

гат продуктите й. Фирмата планира в най

трансфери и всичко останало, което е необходимо за приятно пре-

– близко бъдеще да развие своята офисна

карване и почивка по света.

мрежа в страни като Гърция, Сърбия, Румъния и други балкански и европейски дър-

Поредната гордост на “Караджъ Турс” е и получаването на сертифи-

жави. Това я прави фирмата с най-развита

кат за качество ISO 9001:2008 през юли 2014 г. През 2015 г. фирмата

офисна мрежа на Балканите.

получава и сертификат “Коректна Фирма” за отлична репутация и
етикеция в управлението на бизнеса, както и за коректно отношение

От самото създаване на “Караджъ Турс” до

спрямо клиентите и контрагентите на фирмата. Поредната гордост

днес, прогресивното й развитие я нарежда

на фирмата е изготвянето на първата изцяло онлайн резервацион-

сред най-утвърдените имена в туристиче-

на система в България за закупуване на туристически продукти и

ския бранш. От 2010 г. фирмата предлага

услуги. В официалния сайт на фирмата www.karacitours.bg всеки

пътувания и в централна Европа като осно-

клиент може да получи желаната информация за всички предлагани

вен акцент заемат дестинации като Испания,

продукти и нови тенденции в туризма.

ПЛАН ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И
ПРОВЕЖ ДАНЕ НА ПЪТ УВАНЕТО
Италия е държава в Европа, разположена

Рим е столица на Италия от 1870 година. Преди него столици на

на юг от Алпите, на Апенинския полуостров.

Кралство Италия са били Торино и Флоренция.

Включва двата най-големи острова в Средиземно море – Сицилия и Сардиния, и много

План за организирано туристическо пътуване:

по-малки в Тиранско и Адриатическо море.
Площта й е 301 338 km² , от които 7200 km²
водна площ .

“Невероятната Италия” – екскурзия с автобус от София по мршрут: София –
Венеция – Флоренция – Рим – Неапол – Бари – София
Времетраене: 10 дни (7 Април – 16 Април 2017 г.; 28 Април – 7 Май 2017 г.)
Цена: 889 лв. на човек (цена за възрастен, настанен в двойна стая)
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ДЕН 1
София – Венеция: 12:30 ч. отпътуване от София от площад “Александър Невски”, по маршрут Белград – Загреб – Любляна – Венеция.
Нощен преход.

ДЕН 2
Венеция: Пристигане сутринта на Пунта Сабиони. Отпътуване с корабче за Венеция (24 лв.). Пешеходна разходка във Венеция с местен
екскурзовод (минимум час и половина): площад “Сан Марко” с едноименната катедрала и Камбанарията; Дворецът на Доджите; Мостът на
въздишките, наричан така заради въздишките на затворниците, които
влизайки в затвора, виждали за последен път венецианската лагуна.
Разходка до моста “Риалто”. Свободно време. По желание: посещение
на “Двореца на Доджите” (59 лв.) – официална резиденция до краха на
Венецианската република през 1797 г., където може да се насладите
на изкуството на Тициан, Тинторето и Веронезе. Настаняване в Hotel
Mondial *** в района на Венеция вечерта. Нощувка.

ДЕН 3
Венеция – Флоренция – Рим: Закуска. 8:00 ч. – отпътуване за Флоренция. Пристигане около 11:00 ч. Придвижване до града – необходимо
е ползване на градски транспорт (5 EUR двупосочен билет). Туристическа програма с местен екскурзовод (минимум час и половина):
катедралата “Санта Мария дел Фиоре”; Купола на Брунелески и Кулата
на Джото (10 EUR); площад “Синьория” с “Палацо Векио” и църквата
“Санта Кроче” (6 EUR). По желание: разходка до Понте Векио – “Мостът
на златарите”, дворецът “Пити” и градините “Боболи”с екскурзовод
(20 евро). По желание: посещение на галерия “Уфици” (59 лв.). 17:30
ч. Придвижване с градски транспорт. Отпътуване за Рим. Пристигане
в Рим вечерта. Настаняване в Hotel Jonico *** и нощувка.

ДЕН 4
Рим: Закуска. Панорамна автобусна обиколка с местен екскурзовод
на български език в историческия център на Рим (минимум два
часа и половина): Върховния Касационен Съд; площад “Кавур”; замъка “Сан’т Анджело”; храма на Херкулес Непобедимия; църквата
“Санта Мария ин Козмедин”, известна с мраморния си релеф “Устата
на истината”. Обиколката продължава покрай Авентинския хълм;
Циркус Максимус; Палатинския хълм с императорските дворци;
сградата на организацията за храна и борбата с глада FAO към ОН;
хълма Челио; аквадукта на Клавдий; величествената арка на импе-
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ратор Константин; хълма Ескуилино с Domus Aurea – златния дом,
построен от император Нерон след големия пожар в Рим от 64 г.;
руините на някогашната гладиаторска школа зад Колизеума. Фотопауза при Колизеума. Посещение на църквата “Сан Клементе” с гроба
на Константин-Кирил Философ. Панорамната обиколка продължава
към площад “Венеция”; колоната на Траян; националния паметник на
Виктор Емануил; базиликата “Св. Петър” (1,5 евро). По желание – изкачване на купола на катедралата “Св. Петър” (5 евро). Туристическа
програма по желание: посещение с местен екскурзовод на Ватиканските музеи; Сикстинската капела с неповторимите стенописи на
Микеланджело. Свободно време до 20:00 ч. Нощувка

ДЕН 5
Рим: Закуска. Пешеходна разходка до площад Навона – бароковата
перла в сърцето на Рим с фонтана на четирите реки по проект на
Бернини; църквата “Света Агнезия в Агония”; двореца Памфилии;
фонтана на Нептун и фонтана на мавъра; Сенатът на Република
Италия; Пантеона – най-добре запазената антична сграда в Рим с
гробовете на Виктор Емануил II, Рафаело Санцио, Умберто I; виа дел
Корсо – главната пътна артерия в каменното сърце на града; Фонтанът “Ди Треви” и българската църква “Сан Винченцо и Анастасио”
подарена ни от папа Йоан Павел II през 2002; площад “Испания” с
фонтана на “старата лодка” и църквата “Санта Тринита дей Монти”.
Туристическа програма по желание: екскурзия “Имперският Рим”(50
лв) с екскурзовод на български език: посещение на Палатинския
хълм, Римските форуми и на Колизеума. Свободно време до 20:00 ч.
Нощувка.

ДЕН 6
Рим – Неапол: Закуска. 8:00 ч. – отпътуване за Неапол. Пристигане
около 10:30. Туристическа програма в Неапол с местен екскурзовод:
крайбрежието; кметството; Кралският дворец, построен през 17 век
за испанските вицекрале; галерия “Умберто I”; операта “Сан Карло”,
която в продължение на два века е била център за любителите
на музиката в Европа; площад Плебишито. Посещение на един от
най- значимите музей в света – Националния археологически музей,
побрал находките от Помпей, Херкуланеум и част от античния Рим
(входната такса за музея се заплаща допълнително на място – 13
евро). Свободно време. Настаняване в Hotel Garden Napoli *** в
Неапол. Нощувка.

50

ЕВРОПЕЙСКО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ

Наука и Бизнес 06/2016

ДЕН 7
Неапол: Закуска. Целодневна екскурзия до Помпей и Везувий: разглеждане на античния Помпей (вход 12 евро) с местен екскурзовод
– възкръсналият град в подножието на Везувий, разрушен в резултат
от изригването на вулкана през 79 г.: Римският форум – център на
обществения и политически живот, домовете на помпейските благородници, “Къщите на любовта”. Екскурзията продължава с автобус
към подножието на вулкана Везувий – единственият действащ вулкан
в континентална Европа, откъдето се продължава пеш (около 30
минути) до кратера на вулкана. Завръщане в хотела. Нощувка.

ДЕН 8
Неапол: Закуска. Свободно време или целодневна екскурзия по
желание: “Амалфийско крайбрежие” или “Остров Капри”:
—— екскурзия “Амалфийско крайбрежие” (с доплащане 58 лв. на
човек при минимум 20 участника) – Това е едно от най-красивите кътчета, на които човешкото око може да се наслади на нашия
континент. Стръмни брегове, извисяващи се над лазурносиньото
море, божествени вили, сгушени сред пищна зеленина, градчета
и села, подредили като огърлица белите фасади на къщите си по
отвесните скали над морето, рибарски селца, сгушени в пазвите
на очарователни заливчета... Отпътуване за Соренто, едно от найочарователните градчета в Италия, разположено на върха на един
полуостров, сред портокалови, лимонови гори и лозя, с незабравима гледка към Неаполитанския залив и към Везувий. Пристигане.
Разглеждане на Соренто – “Пиаца Тасо”, Кметството, манастира “Сан
Франческо” с гледка към залива, Марина Пикола – новото пристанище, от което се открива прекрасна гледка към града, като на
първа линия са характерните сгради на най-престижния хотел на
Соренто – “Екселсиор Витория” (до пристанището се стига с помощта
на асансьор, билетът за който струва 3 евро в двете посоки и се
заплаща на място), хотел “Империал Трамонтано”, хотел “Отел дьо ла
Сирен”, Марина Гранде – старото рибарско пристанище. Eкскурзията
продължава по крайбрежния път, откриващ възхитителни гледки,
панорамна гледка към Позитано от тераса над града (поради факта,
че Позитано е построен почти напълно вертикално върху скалата,
вътре в града автобуси не влизат), посещение на Амалфи и Равело
(възможност за самостоятелно посещение на Вила Руфоло). Цената
на екскурзията включва транспорт с местен автобус и не включва
билета за вход за Вила Руфоло в Равело, който е около 5 евро.
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—— екскурзия “Остров Капри” (с доплащане 115 лв. на човек при
минимум 20 участника) – До острова се отива с кораб, там има
организиран транспорт с автобус за разглеждане на двата града
Капри и Анакапри; дегустация на типичния ликьор Лимончело. Цената включва билет за кораба, транспорт с автобусчета из острова и
местен водач, който е задължителен при разглеждането на острова.
Завръщане вечерта в хотела. Нощувка.

ДЕН 9
Неапол – Бари – Алберобело – Бриндизи: Закуска. 8:00 ч. – отпътуване за Бари. Пристигане около 11:00 ч. Разходка из стария град,
посещение на базиликата “Св. Никола”, в която се съхраняват мощите
на светеца. Свободно време. 14:00 ч. – отпътуване за Алберобело
– най-добре запазеното градче в така наречената “земя на трулите”. Трулите са странни постройки от камък, строени “на сухо”, без
хоросан, с конусовидни покриви, покрити със сиви варовикови
плочи, които са характерни за областта между Алберобело, Фазано,
Остуни и Мартина Франка. Някои от тях датират от етруската епоха.
Аблеробело е запазил 1400 трули, които покриват двете хълмчета,
върху които е построено градчето и предлагат на посетителя един
наистина необичаен пейзаж. Пристигане около 15:00 ч. , разглеждане
на Алберобело. Свободно време. 18:00 ч. – отпътуване за Бриндизи.
Пристигане около19:00 ч. Свободно време. 22:00 ч. – отпътуване с
ферибот за Игуменица.

ДЕН 10
Игуменица – София: Пристигане в Игуменица сутринта около 6:00 ч.
Отпътуване по маршрут Игуменица – Солун – Благоевград – София.
Вечерта – пристигане в София на площад “Александър Невски”.

Цената включва:
• транспорт с луксозен туристически автобус
• 1 нощувка със закуска в Hotel Mondial *** (http://www.hotelmondial.it/en/) в района на Венеция
• 3 нощувки със закуски в Hotel Jonico *** (http://www.hoteljonico.it/) в Рим
• 3 нощувки със закуски в Hotel Garden Napoli *** (http://www.hotelgardenapoli.it/) в Неапол
• туристическа програма с местен екскурзовод на български във Венеция
• туристическа програма с местен екскурзовод на български във Флоренция
• туристическа програма с местен екскурзовод на български в Рим
• панорамна обиколка и пешеходна разходка на Неапол с местен екскурзовод на български език
(с посещение на националния археологически музей)
• целодневна екскурзия до Помпей и Везувий (без включени входни такси)
• застраховка “Помощ при пътуване в чужбина”
• водач – екскурзовод от България
• билет за ферибот Бриндизи – Игуменица
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Цената не включва:
• такса престой в Италия, която се заплаща на
рецепцията на всеки хотел – 2-4 евро на турист на
ден
• доплащане за слушалки по време на пешеходната
разходка в Рим и базиликата “Св. Петър” (4 евро)
• доплащане за слушалки по време на пешеходната
разходка във Венеция (2 евро)
• доплащане за слушалки по време на пешеходната
разходка във Флоренция (2 евро)
• посещение на “Двореца на Доджите” във Венеция с
местен екскурзовод (59 лв.) – заявява се и заплаща в
България
• двупосочен билет за корабче до Венеция (24 лв.) –
заплаща се в България
• посещение на Ватиканските музеи с местен
екскурзовод (59 лв.)
• входни такси за базиликата “СВ. Петър” (1,5 евро) и
купола на базиликата “Св. Петър” (5 евро)
• входни такси за Купола на Брунелески и Кулата на
Джото (10 евро), църквата “Санта Кроче” (6 евро)
във Флоренция
• разходка до Понте Векио – “Мостът на златарите”,
дворецът “Пити” и градините “Боболи”с екскурзовод
(20 евро)

Наука и Бизнес 06/2016

• посещение на галерия “Уфици” (59 лв.) – заявява се и
заплаща в България
• градски транспорт във Флоренция: 5 евро
(двупосочен билет)
• екскурзия “Имперският Рим” с местен екскурзовод
(50 лв.) – екскурзията се заявява и заплаща в
България
• входни такси и билети за други музеи, обекти
и прояви, посещавани по желание и градски
транспорт
• екскурзия “Амалфийско крайбрежие” (58 лв.) –
екскурзията се заявява и заплаща в България
• екскурзия “Остров Капри” (115 лв.) – екскурзията се
заявява и заплаща в България
• Входна такса за археологическия комплекс в Помпей
(12 евро)
• Входна такса за Националния археологически музей
в Неапол (13 евро)
• Доплащане за слушалки по време на пешеходната
разходка в Неапол (3 евро)
• Доплащане за слушалки при посещението на
археологическия комплекс в Помпей (3 евро)

Условия
• За да се реализират допълнителните услуги и мероприятия по програмата, е необходимо да ги заявите
още при сключването на договора за организирано пътуване, тъй като осъществяването им е свързано с
предварителни резервации.
• Туроператора си запазва правото да промени цената, маршрута и датата на програмата, при форсмажорни
обстоятелства (резки промени на цени на горива, хотели, пътни такси и др.).
• Екскурзията се провежда при минимум 40 записани туристи.
• За лица над 69 г. автоматично се добавя доплащане за завишена застрахователна премия.
• Доплащане за единична стая: 220 лв.
• Ползване на двойна седалка от 1 турист: 360 лв.
• Посещение на Ватиканските музеи при минимум 20 туристи.
• Посещение на “Двореца на Доджите” при минимум 20 туристи.
• Посещение на галерия “Уфици” при минимум 15 туристи
• Няма медицински и здравни изисквания, свързани с пътуването.
• Българските граждани, пътуващи за страната, е необходимо да притежават валиден паспорт или лична
карта минимум 6 месеца след датата на влизане в страната.
• Цената на допълнителните екскурзии и услуги, заплатени по време на пътуването е с 20% по-висока.
• Необходим депозит при резервация – 50% от крайната сума. Доплащане – до 10 дни преди датата на
отпътуване.
• В билета за ферибота Бриндизи – Игуменица е включено настаняване на дек. Възможно е настаняване на
самолетни седалки с доплащане от 43 евро, или настаняване в каюта с доплащане от 53 до 59 евро
(в зависимост от вида на каютата).
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АРГ УМЕНТАЦИЯ НА
ПРЕ Д ЛОЖЕНОТО
ПЪТ УВАНЕ
Според данни от НСИ през последните години, поради заплахите
от терористични актове, традиционните маршрути за почивка и
екскурзия на българските туристи се промениха. През 2014 г. българските туристи предпочитат спокойствието на държави като Италия,
Австрия и Испания и техният брой е 111 030 туристи.
През последните три поредни години (2013, 2014 и 2015 г.) средно 27
% от пътуванията на българските граждани в чужбина са с цел туризъм
и почивка. Пътувалите български граждани в чужбина през 2015 г. с
цел туризъм предпочели конкурентните туристически дестинации на
Турция и Гърция са 854 559, за сметка на Италия и Испания – 120 664.
В момента ситуацията в близкия изток и Турция е сложна, което води
до известен отлив на туристопотока и обуславя бъдещо засилване на
търсенето на екскурзии с направления Италия и Испания. Ето защо
предложеното организирано туристическо пътуване е предпочитано
от българите. Основните конкуренти на “Караджъ турс”, като “Бохемия”,
“Руал травел”, “Бояна МГ” и “София тур”, предлагат близки до предлаганата екскурзии, но разликата при тях е по – високите пакетни цени и
утежняващи допълнителни такси извън пакетната цена.
Конкурентите имат не гъвкава маркетингова стратегия, не предприемат по-задълбочени анализи на пазара, имат нестабилна ценова
политика и не предлагат промоционални оферти, нямат внедряване
на нови компютърни технологии и услуги. Сайтовете на конкурентите са доста объркани за посетител влязъл за първи път.
“Караджъ турс” предлага он лайн резервации в реално време, денонощен телефон за контакти за своите клиенти и посещение на
представител на фирмата в офиса или дома на клиента за потвърждаване и подписване на договор за организирано туристическо
пътуване и връчване на ваучер за резервацията. Фирмата предлага
цени на хотели много по-ниски от тези, които биха се получили на
място в хотела. Отговор на всяка заявка максимум до 2 часа, а както
и професионална консултация и качествено обслужване, като по
този начин се спестява време и средства за проучване.
Мобилните агенти се легитимират със служебна карта и не оперират
с пари в брой. Заплащането на пътуването става по банков път, в каса
на EasyPay, на банкомат, чрез системата на Epay.bg, с кредитна или
дебитна карта.
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SWOT АНА ЛИЗ
SWOT анализа обобщава анализ на силните и слабите страни, благоприятни възможности и заплахи за предлагания продукт. Силните
и слабите страни се характеризират като вътрешна за изследвания
обект среда, които пряко зависят от решенията, взимани в него, а
възможностите и заплахите са обусловени от външната среда и в
повечето случаи обектът на изследване не може пряко да влияе
върху тях.

SWOT анализ за програма
“Великолепната Италия”

СИЛНИ СТРАНИ

СЛАБИ СТРАНИ

1. Професионализъм и високо качество на предлагания
продукт;

1. Обслужването е ориентирано към пестене на време,
което е скъпоструващ ресурс, което може да доведе до
понижаване качеството на продукта;

2. Бързо обслужване, коректност, максимална ефективност;

2. Нощният преход е до известна степен неудобен за
туристите;

3. Опит и професионализъм на екип от квалифицирани
служители;

3. Не е възможно потреблението на всички предлагани
допълнителни екскурзии, поради съвпадение във времето на тяхното провеждане;

4. Предлагане на широка гама допълнителни туристически продукти в програмата, отговарящи на изискванията
и предпочитанията на всеки един клиент;

4. Няма достатъчно физическо време за пълноценно
опознаване и/или разглеждане на забележителностите/
местата;

5. Експедитивност, тъй като от агенцията ценят времето
на клиента;

5. Продължителен преход, особено за възрастни клиенти;

6. Конкурентна цена;

6. Възможни са различия от предварително обявените
цени на услугите, които се заплащат на място;

7. Нов и интересен маршрут, който до сега не е правен
от други агенции.

7. Възможно е някои от обектите да не работят към
датата на посещение.

БЛАГОПРИЯТНИ ВЪЗМОЖНОСТИ

ОПАСНОСТИ

1. Разширяване на програмата;

1. Преминаването през обща политическа, икономическа и социална криза в Италия;

2. Завладяване на по-голям пазарен дял;

2. Навлизането на голям брой “непрофесионални”
стопански субекти създава условия за нелоялна конкуренция и понижаване на качеството на туристическото
обслужване и на туристическия продукт;

3. Усъвършенстване още повече на качеството на предлагания продукт;

3. Промяната в цените води до разочарование у туристите;

4. Пускане на пазара на нови туристически продукти за
същата дестинация;

4. Появата на сходни продукти при конкурентните агенции може да доведе до спад на продажбите;

5. Предлагане на програмата не само с тръгване от София, а и от други градове като Пловдив, Варна и Бургас;

5. Дългото пътуване може да отблъсква потенциалните
клиенти;

6. Намаляване на цената поради засиления интерес и
големия брой туристи (така екскурзията става още попримамлива).

6. Разочарование на туристите, че не могат да посетят
всички желани обекти.
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На база резултатите от анализа на предлагания продукт може да се
предложат следните възможни варианти за конкретни действия при
неутрализиране на слабите страни и заплахите:
• Поддържане на добро качество на продукта;
• Засилване на рекламата и повече отстъпки с цел привличане
на клиенти;

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

• Запазване на пазарния дял;

1.

• Въвеждане на система за следене на продажбите на продукта;
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• Въвеждане на нови компоненти и допълнителни услуги в програмата, които да запазят интереса към нея;
• Да се работи с вече изпитани партньори, които предлагат качествени допълнителни услуги (хотели, транспортни фирми);
• Програмата на пътуването да се съставя максимално удобно от
гледна точка на транспорт и време за посещение на туристически обекти.

ЗАК ЛЮЧЕНИЕ
Продуктът, който се представя от туристическата агенция “Караджъ
турс” е рентабилен, с доказани позиции на туристическият пазар от
гледна точка на заинтересоваността към дестинацията и се явява
като основен конкурент на много други агенции. Туристическата
агенция разполага със съвременна информационна-резервационна

Официален сайт на туристическа агенцищ Виктори травъл:
http://www.victorytravelbg.com/
ferriesagoudimous1.htm

технология и наличие на професионалисти, а съчетанието между тех-

Официален сайт на туристическа
агенция Бохемия:
http://www.bohemia.bg/

както за по-голямата стабилност на фирмата така и за увеличаване

7.

Официален сайт на туристическа агенция Карачи: https://www.
karacitours.bg/offers/category/3/Italiya/
AVTOBUSNI.html

8.

Официален сайт на туристическа
агенция Рози травъл: http://www.
rozzitravel.com/travel_conditions.html

9.

Страница на Италия, Уикипедия:
https://bg.wikipedia.org/wiki/

10. Официален сайт на Национален
статистически институт,
раздел пътувания на Български
граждани в чужбина: https://infostat.
nsi.bg/infostat/pages/reports/query.
jsf?x_2=112
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• Въвеждане на допълнително обучение на персонала;

ника и човешки ресурси е залог за сигурен успех. Чрез завладяването на нови туристически пазари и разширяване на предлагането на
нови допълнителни услуги като част от продукта, това ще допринесе
туристопотока, а това ще доведе и до повишаване на приходите.
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КУЛТУРНИЯТ ТУРИЗЪМ:
УЯЗВИМИ ГРУПИ
ПОТРЕБИТЕЛИ И НЕЛОЯЛНИ
ТЪРГОВСКИ ПРАКТИКИ
доц. д-р Веселин Лулански

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ
НЕЛОЯЛНИТЕ И АГРЕСИВНИ
ТЪРГОВСКИ ПРАКТИКИ?
Разпоредбите на раздел III на Закона за защита на потребителите (ЗЗП) имат за цел да осигурят защита на
потребителите срещу нелоялни търговски практики
преди, по време на, и след отправяне на предложение от търговец до потребител и/или сключване на
договор за продажба на стоки или предоставяне на
услуги.

57

ЕВРОПЕЙСКО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ

Наука и Бизнес 06/2016

Съгласно чл. 68 от ЗЗП търговска практика от страна на

стоката, да развали договора, да му бъде възстанове-

търговец към потребител е нелоялна, ако:

на заплатената от него сума, или рисковете, на които

• противоречи на изискването за добросъвестност и

потребителят може да бъде изложен;

професионална компетентност и ако променя или е

• от целия фактически контекст и като се вземат пред-

възможно да промени съществено икономическото

вид всички нейни характеристики и обстоятелства,

поведение на средния потребител, когото засяга

както и ограниченията на използваното средство за

или към когото е насочена, или на средния член от

комуникация, следва, че тя не предоставя съществе-

групата потребители, когато търговската практика е

на информация, необходима на средния потребител

насочена към определена група потребители;

в зависимост от ситуацията за вземането на търгов-

• която е възможно да промени съществено иконо-

ско решение, след като се е запознал с тях, което

мическото поведение на ясно установима група

води или може да доведе до вземането на търговско

от потребители, особено уязвими към търговската

решение, което средният потребител не би взел без

практика или към стоката или услугата, за които

използването на тази търговска практика;

се отнася търговската практика, поради редица

• при която чрез премълчаване, търговецът прикрива

обстоятелства, включително тяхната възраст или

съществена информация или я предоставя по нея-

доверчивост, когато търговецът е могъл да пред-

сен, неразбираем или двусмислен начин, или не я

види това.

предоставя своевременно, или при която търговецът не посочва своята истинска търговска цел, ако

Нелоялни са и заблуждаващите, и агресивните търгов-

тя не се разбира от контекста и има за резултат или

ски практики. Търговската практика е заблуждаваща, ако:

е възможно да има за резултат вземането на търгов-

• съдържа невярна информация и следователно е

ско решение от средния потребител, което той не

подвеждаща или когато по някакъв начин, вклю-

би взел без използването на търговската практика.

чително чрез цялостното представяне, заблуждава
или е в състояние да въведе в заблуждение средния
потребител, дори и ако представената информация

• от целия фактически контекст и като се вземат

е фактически точна, и има за резултат или е въз-

предвид всички нейни характеристики и обстоя-

можно да има за резултат вземането на търговско

телства, и поради използването на тормоз, принуда,

решение, което той не би взел без използването на

включително използването на физическа сила или

търговската практика;

злоупотреба с влияние, следва, че тя променя или

• съдържа невярна или непълна информация по

е възможно да промени съществено свободата на

отношение на съществуването или естеството на

избор или поведението на средния потребител по

стоката или услугата; основните характеристики на

отношение на стоката или услугата, което води или

стоката или услугата като: наличност, преимущества,

може да доведе до вземането на търговско решение,

рискове, изработка, състав, допълнителни части

което средният потребител не би взел без използ-

към стоката или услугата; разглеждане на жалби на

ването на тази търговска практика, включително

потребителите; начин и дата на производство или

вземайки предвид периодът от време и мястото

на представяне на стоката или услугата; резултатите,

на използване на търговската практика, нейният

които могат да се очакват от нейната употреба, или

характер и настойчивост;

резултатите и съществените характеристики от

• оставя впечатление у потребителя, че той не може да

извършените изпитвания или проверки на стоката

напусне помещението/мястото, докато не се сключи

или услугата и други; мотивите за използване на

договор;

търговската практика и естеството на процеса на

• изисква незабавно или разсрочено плащане на

продажба; цената или начина на нейното изчисля-

стоки или услуги, доставени от търговеца, които не

ване; вида, статуса и правата на търговеца; правата

са поискани от потребителя.

на потребителя, включително правото му да замени
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първоначалното навлизане в дестинацията, по време на
целия туристически престой, до напускането и, независимо от начина на придвижване и използвания маршрут,
туристите се ориентират и много често се ръководят

Културните туристи посещават културно-исторически

при своя избор от пътните знаци и обозначенията на

обекти извън обичайните ареали на масовия туризъм

туристическите обекти като информациони табели,

и често попадат в нетипична среда – непозната, често

карти и уеб-приложения. Това предполага наличието

неподготвена за тях, неуредена, несигурна, с превес

на паркинг в непосредствена близост, чиито особености

на местни правила, които не отчитат спецификата на

(брой места, местоположение и достъп, условия за пре-

туристите, техните възможности – или по-скоро невъз-

стой) трябва задължително да бъдат ясно обозначени

можност – да отговорят на същите. Културните туристи

както по основните артерии в дестинацията водещи до

редовно попадат в групата на потребителите, които са

обекта, така и във всички информационни материали

особено уязвими от нелоялни търговски практики в по-

за обекта или населеното място, включително и в уеб-

сещаваните места, поради своето естествено незнание,

пространството.

доверчивост, наивност, подвеждащ контекст и реклама,
липса на общодостъпна информация и скрити практики,

Отговорното управление и опазване на културата и

неизгодна позиция или невъзможност да се защитят при

културното наследство е въпрос на сериозна и системна

попадане в уязвима ситуация.

дейност от страна на екипа по местно развитие, в който
следва да бъдат включени основните “акционери” на

Съгласно Закона за културното наследство държавата,

туризма и наследството – местните власти, туристиче-

общините и частните лица създават условия и гаранти-

ския бизнес, собственици, общността, научни и културни

рат на всяко лице равен достъп до културни ценности,

работници, туристи. Най-добри резултати по отношение

бих искал да добавя цивилизован достъп. В Закона за

на туристическото развитие и особено по отношение

туризма също ясно е посочено, че обектите на културно

на деликатния откъм ресурси културен туризъм дава

наследство са туристически обекти, които са общо-

планирането, което е служебен ангажимент и общест-

достъпни. Културно-историческите обекти, които по

вен дълг основно на 2 групи страни – туристическия

условие са предвидени за посещения, и тези посещения

бизнес и регионалните власти. Успехът се измерва в

са в основата за тяхното съществуване като туристиче-

количествени (брой туристи и реализирани приходи),

ски обекти, следва да бъдат пригодени за посещения,

и качествени показатели (степен на удовлетворение на

съобразно особеностите на своето местоположение,

туристите от предлаганите услуги).

физическа среда и културни компоненти. От момента на
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КА ЗУС
ВЕЛИКО ТЪРНОВО – ЗЕЛЕНА И
ДОСТЪПНА БАЛКАНСКА СТОЛИЦА
НА КУЛТУРНИЯ ТУРИЗЪМ
Посещението на старата Българска столица е свързано
с високи очаквания и предварително набелязани емблематични културни обекти. Преобладаващо използваният
транспорт за тази цел е автомобилния, което поставя
редица задачи пред организацията и планирането на
движението и зоните за паркиране в близост до културните обекти. Те се свеждат до ясно обозначаване (пътни
знаци, паркинг знаци със съответните условия, както и
информация в интернет страниците на населеното място
и съответния културен обект), изграждане, поддържане
и организация на движението на транспортните артерии
и паркоместа.
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невъзможността си да бъдат отрано запознати с тях, и
често са санкционирани в първите часове на престоя си
в туристическата дестинация. Каква “приятна” изненада
в началото на туристическото посещение е налагането
на значителна парична санкция и загубата на време
докато автомобилът бъде освободен от механичното
средство за задържане. Всеки може да си даде сметка
какво отношение поражда тази ситуация, съчетаваща
финансова щета, загуба на време, неприятни емоции,
унижение и чувство на погазена справедливост както
към местната управа, така и за съжаление към цялото
туристическо място заедно с богатата му културна история. Така, културните туристи, тези ценни поддръжници
на оживлението в регионите, инвеститори в местната
икономика и потребители на местни продукти и услуги,
живата реклама на местното наследство и култура, биват
показно “санкционирани”, а тяхното удовлетворение е
компрометирано при наложената принудителна глоба
от 15 лв. за “освобождаване от механично средство”, де-

При нарушаване на някоя от местните разпоредби,

сеторно превишаваща нормалната цена за престой, и

туристите подлежат на същите санкции на които и

придружена от допълнително начислена такса за непла-

местното население, въпреки че не познават добре

тен паркинг. Всъщност, туристът не е заплатил паркинг

мястото и наредбите. Те стават потърпевши поради

поради скритата в короната на дърветата табелка, на
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улица която не прилича на платен паркинг, без каквито

—— “Комфортно” прекараното време в изчакване и лю-

и да е служители които да обяснят, че това е платен

безната размяна на въпроси и препратки към местните

паркинг, всичко това на 50 метра от емблематичен кул-

наредби със служителите на общинското дружество

турен обект. Каква поредица от “грешки”, които неволно

“Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД,

или нарочно превръщат посетителите в нарушители и

дали са част от естетиката на туристическото преживя-

извършители на умишлено престъпление, за което биват

ване? Колко още подобни случки трябва да бъдат забра-

наказани.

вени от потребителите въпреки безспорно понасяната
от тях вреда върху и без това изкуствено принизените

За съжаление, подобни позорни практики, най-често

потребителски критерии?

срещани при монополизираните услуги в черномор-

—— Търговецът – общинско дружество, посочил ли е

ските ни курорти, като познатото изнудване с цените

истинската цел на налагането на подобна санкция? В

на шезлонги, чадъри, паркинги, таксита и стоки от първа

случая може спокойно да се говори за изнудване и не-

необходимост, не само не са изчезнали, но са намерили

съразмерност на санкцията, тъй като туристът е готов да

и нова изява в туристическите ни градове под формата

заплати за паркинг въпреки лошото пътно обозначаване.

на разнообразни методи за таксуване и санкциониране

В тази връзка, интересно би било дали има поставени

на автомобилисти. В посочения пример правят впечат-

някакви финансови цели пред дружеството-изпълнител

ление поредица аномалии: 1) след като изключително

относно размера на събираемост от страна на възложи-

трудно (едва след третия опит) туристът успява да наме-

теля – Община Велико Търново?

ри пътя до бившия Интерхотел “Велико Търново” (защото

—— На раздяла, инкасаторите на дружеството не спестя-

липсват знаци), до който се намира моста към паметника

ват препоръките си към туриста: да напише възражение

на Асеневци и Градската Художествена галерия (основен

докъдето реши. Но дали туристът е лицето, което е

комплекс туристически забележителности); 2) след като

длъжно да изпраща сигнали за решаването на подоб-

не вижда нито знак, нито служител, нито един паркиран

ни проблеми, при положение, че длъжностните лица,

автомобил, за да се ориентира в обстановката; 3) връ-

които стоят зад подобни наредби са тези, които носят

щайки се от разходка на забележителностите туристът

отговорност за спазването на законите на страната, и за

намира автомобилът си заключен със скоба.

съобразяването на наредбите със същите тези закони,

Съвсем основателно възникват следните въпроси:
—— Попречил ли е туристът на организацията на движението по пътищата (неговият автомобил е единствения
паркиран в района)?
—— Има ли ясно обозначение, че мястото е платен пар-

в случая с горепосочения Закон за защита на потребителите (ЗЗП)? Дали подобни проблеми трябва все още
да съпътстват посетителите на град Велико Търново,
обявен за “зелена и достъпна балканска столица на
културния туризъм”.

кинг (впоследствие е открита скритата в короната на

Осигуряването на достъп до обектите на културно-исто-

дърво табелка с размер А4, на разстояние 50 м в обратна

рическото наследство, при това в туристическо място с

порока)?

такива високи амбиции, неговото обозначаване, правила

—— Причинил ли е туристът щета или пропусната полза,

и начин на ползване е първостепенна задача за община-

ако прилежно е пожелал да си плати таксата, въпреки че

та. В същото време, превръщането на тези задължения и

не е бил предварително информиран за нея?

правомощия в инструмент за генериране на възможно

—— И ако отговорът на горните три въпроса е отрицате-

повече средства в общинския бюджет е незаконно, не-

лен – тогава за какво той е бил санкциониран в десето-

нормално и неморално. В по-стари времена, историята

рен размер? За това, че е спрял да разгледа паметника

изобилства от примери за своеволно събиране на такси,

на Асеневци? За това, че номерът на автомобила му

мита и дори брутално разбойничество по основни пътни

го отличава от местните? Или за това, че не познава

артерии, облечени или не в законна форма, но и днес на-

местната икономическа логика и стил на разговор с

блюдаваме един широк спектър от методи за извличане

общинските паркинг служители?

на финансови облаги от подобен вид дейности. Доколко
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законни са те и кой защитава правата на туристите? Съ-

свързано с качеството на туристическото предлагане,

гласно разпоредбите на ЗЗП уязвима група потребители

е пряко засегнато от негативния опит, от неспра-

са тези, които поради редица причини не могат да бъдат

ведливото отношение и неправомерно нанасяне на

равнопоставени на информираните потребители, като

времеви, материален и морален ущърб на туристите,

първите са манипулирани поради своите недостатъци с

емоционалните вреди и разочарование, създаване на

цел извличане на материална или социална облага. Как-

усещане за несправедливост, възмущение, разминаване

то се вижда от гореизложения казус, културните туристи

между обещанията в рекламата на обектите и реалното

попадат в групата на уязвими потребители, тъй като от

посрещане и обслужване, загубата на национални цен-

една страна има възползване от тяхното незнание, липса

ности и увереност в развитието на държавата на фона

на информация и подготовка, подвеждане от характера

на безотговорността на “отговорните” институции при

на посещението – културен обект с очаквано прилежащ

управлението на нещо толкова елементарно и същевре-

паркинг, а от друга има несъразмерно обогатяване за

менно основно за туризма – осигуряване и регулиране

тяхна сметка и в техен ущърб – може би най-вероятната

на цивилизован достъп.

причина за налагането на санкции.

ВМЕС ТО
ЗАК ЛЮЧЕНИЕ

задача на голям брой органи и институции и на техните
ръководства – Кмет, отдел “Организация на движението,
паркинги и гаражи”, отдел “Култура и туризъм” (всеки
един с щат от по няколко десетки служители), ресорни

Основанията за написването на тази статия, разбира се,

Министри – на туризма, на културата, на транспорта и

са няколко.

съобщенията, на регионалното развитие и благоустрой-

Първо, недопустимо е общините да финансират бюдже-

ството, и т.н.

тите си от санкции. Подобни глоби са неправомерни,

Пето, гражданската реактивност при изпълнението на

несъразмерни, и в повечето случаи са породени от нес-

нормативните уредби е предпоставка за степента на

вършена работа от страна на общинските предприятия.

зрялост и правото на бъдеще на едно демократично

Освен това, пораждат основателни съмнения за поста-

общество. Принципът на субсидиарност като основен

новъчна дейност и скрити правила. Ако е необходимо

конституиращ елемент на европейското право изисква

набавянето на бюджетни средства, то нека това става

отчитане на нуждите и резултатите от прилагането на

по един справедлив и прозрачен начин, например чрез

нормативната уредба върху тези които тя касае, и до-

повишаване на такса престой (на видимо обозначени

колко последните са доволни или недоволни от нея.

паркинги) или чрез увеличение на местния данък МПС,

В противен случай се нарушава едно от основните

но не и чрез прилагане на съмнителни практики за рекет

демократични условия, без което се губи ценно време

на пътя.

в опити за справяне с неуредиците в страната.

Второ, недопустимо за 21 век е пътните и информацион-

Шесто, град Велико Търново е прекрасен български

ни знаци в страната да са под всякаква критика (заблуж-

град, който може и заслужава да има по-добри местни

даващи, липсващи, остарели, неподходящо поставени,

правила, повече внимание, повече туристи, по-силна

неподдържани, страховити), както между впрочем и

икономика. Посочените предизвикателства пред култур-

голяма част от пътищата.

ните туристи като потребители са повече общовалидни,

Трето, туризмът е сериозен бизнес, който далеч надхвърля общите представи по отношение на редица
стопански показатели, и има голямо отражение върху
почти всички останали икономически сектори. Нематериалното изражение на туристическото развитие,
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Четвърто, тези проблеми и тяхното разрешаване са

отколкото присъщи на дискутирания казус.
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МАЙ 2016
В бурен дебат се превърна церемонията за награждаването на победителите
в националния конкурс за есе на тема
“Държавата, в която искам да живея”. Събитието се състоя в академичната база
на ЕВУИМ в София. Аудиторията беше
препълнена от ученици, родители и учители, дошли, за да чуят презентациите на
авторите на десетте най-добри есета.

ЮНИ 2016
Министър Ивелина Василева председателства журито на иновационенния
лагер по предприемачество в ЕВУИМ
– София. Пет отбора, сформирани на случаен принцип с участници от различни
училища, под менторството на студенти
от ЕВУИМ, разработваха проекти на тема:
“Да видим красива и чиста България докато пътуваме”.

ЮНИ 2016
Елитни български учени в областта на
икономиката и геополитиката дискутираха какви са перспективите за България
след кризата и в новата ситуация, която
Брекзит създаде в ЕС. Конференцията
“Икономическата модернизация на България: нови двигатели на следкризисния
растеж” беше организирана от Европейското висше училище по икономика и
мениджмънт по повод 15-годишнината
от създаването на висшето училище.
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ЮЛИ 2016
ЕВУИМ включи в партньорската си
мрежа елитен бизнес университет от
Индия – Lal Bahadur Shastri Institute of
Management, ситуиран в Делхи. Това е
двадесетата чуждестранна образователна структура, с която ЕВУИМ развива
активни връзки. Меморандумът за сътрудничество предвижда обмен на студенти, на учебни програми и съвместни
изследователски проекти, както и още
много обучителни и научни дейности.

ДЕКЕМВРИ 2016
ЕВУИМ бе прието за член и на базираната в Лондон Асоциация на магистърските бизнес програми (The Association of
MBAs (AMBA)), с което вече партнира с
трите основни глобални независими акредитационни институции в областта на
развитието и качеството на висшето бизнес образование, заедно с Европейската
фондация за развитие на мениджмънта
(EFMD) и Асоциацията на колегиалните
бизнес училища (AACSB).

ДЕКЕМВРИ 2016
ЕВУИМ спечели първо място на ежегодните годишни награди за пътна безопасност. На 01.12.2016 г. на ЕВУИМ бяха
връчени плакет и грамота в категорията
с най-много номинации “Инициатива за
пътна безопасност от детски градини и
училища”. Наградата висшето училище
получи за проведения на 16.04.2016 г.
студентски форум “Животът е с предимство! Рестартирай правилата!”.
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