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ГРЕШКИ
ПРИ РАБОТА СЪС
СТАТИСТИЧЕСКИ
СКАЛИ В ОНЛАЙН

ВИДОВЕ

БАЗИРАНИ АНКЕТИ
Гл. ас. д-р Антония Лазарова

При изграждане на онлайн базирани анкети освен интерактивна визия на въпросника, чрез която
да се стимулират потребителите да го попълнят, следва да се съблюдава и достоверността му, която
да способства за статистическата валидация на получените първични данни.
Във връзка с така дефинираната постановка на проблема следва да се представи и основната цел
на научната статия, а именно - дефиниране на видовете грешки при работа със статистически
скали в онлайн базирани въпросници и способите за навременното им откриване и отстраняване.

1. ДОСТОВЕРНОСТ - СЪЩНОСТ И ВИДОВЕ
При дефинирането на статистическа достоверност следва да се има предвид, че от чисто теоретична
гледна точка статистиката борави с две взаимосвързани понятия, а именно - надеждност и валидност.
„Надеждността“ показва доколко скалите са обвързани с някакъв предварително обособен конструкт.
Обикновено при търсене на статистическа надеждност на данните се говори за „конструктивна
достоверност“ и възможността въпросите в рамките на анкетната карта да бъдат приложени за
различни по вид маркетингови проучвания чрез онлайн базирани анкети.
Понятието „валидност“ от гледна точка на маркетинговата метрика се разглежда като едновременен израз на понятията „практическа достоверност“ и „ съдържателна достоверност“. На практика,
обаче чрез валидността следва да се докаже доколко определена скала измерва предварително
определеният конструкт.
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2. 1. ГРЕШКИ ПРИ КАТЕГОРИЙНИ
ПРИЗНАЦИ В ОНЛАЙН БАЗИРАНИ
АНКЕТИ
Обикновено категорийните признаци обхващат демографска и социална информация, чрез която да се
характеризират респондентите в рамките на онлайн базираната анкета. Доста често се наблюдава при конструиране на скалите непълнота на възможните отговори,

2. ВИДОВЕ ГРЕШКИ ПРИ РАБОТА
СЪС СТАТИСТИЧЕСКИ СКАЛИ В
ОНЛАЙН БАЗИРАНИ АНКЕТИ
Обикновено грешките в онлайн базираните въпросници
във връзка със скалирането могат да се диференцират
като грешки при дефиниране на категорийни признаци
и грешки при дефиниране на метрирани признаци.
Онлайн анкетата безспорно позволява разнообразна
визия на скалите и признаците като графични изображения, картинки, използване на емотикони за скалиране,
но всичко това води неминуемо до изкривяване на
резултата, защото:
—— Представянето на номинална скала с усмихнато и
намръщено човече емотикон води респондентите до
усмивка, но при преброяването доста често в следствие
на емоционалния фон на анкетата на усмивката да се
отвърне с усмивка се получават ненадеждни отговори.
—— Интересен избор е представянето на рангова скала
като оценки в бележник, чрез които потребителят може
да оцени определени параметри, които ни интересуват
като изследователи, но при този подход липсва вариант
да се отчете нула, като нямам мнение и единица като
много добро например. Безспорно той е увлекателен и
интерактивен, но от статистическа гледна точка създава
редица неудобства при обработването на данни.
—— Навлизането на характерни скали за психологията
в статистически ориентирани онлайн анкетни карти е
процес, който се наблюдава в последните пет – шест
години, но използването на звездички, срещу които
не стои никаква метрика, чрез която надеждно да се
измерят отговорите води до объркване и грешки при

която доста създатели на подобни въпросници решават
като добавят отговор „друго“. Друг основен проблем при
формулиране и представяне на категориен признак е
непознаването на нормативната уредба на страната и
в следствие, на което възникват въпроси, които са нередни, нелогични и за съжаление понякога уронващи
доброто име на определени групи от населението или
откровено дискриминиращи.

2. 2. ГРЕШКИ ПРИ МЕТРИРАНИТЕ
ПРИЗНАЦИ В ОНЛАЙН БАЗИРАНИ
ВЪПРОСНИЦИ
Грешките при метрираните признаци са по – лесно
уловими от респондентите и доста често заради използването на прекъснат и непрекъснат метриран признак
в една и съща скала се наблюдава объркване при попълването и подаване на невярна информация. Друга
изключително често срещана практика при употребата
на метриран признак е използването му без оглед в рамките на въпроси, които не го предполагат. Наблюдава
се и непознаване на нормативната уредба във връзка с
метриране на възраст и от каква възраст е допустимо самостоятелно да се анкетират лица, метриране на доходи
и разходи на домакинства, без да се отчита промяната
на минималната работна заплата и не отчитане на разликите между брутно и нетно трудово възнаграждение
при формулиране на въпроса. Всички тез грешки водят
след себе си до грешки при събирането на достоверна
информация, грешки при изследване на хипотезите на
изследването, както и логични статистически грешки от
първи и втори род.

анализа.

5

ЕВРОПЕЙСКО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ

3. АНАЛИЗ НА ГРЕШКИТЕ ПРИ
СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ
Обикновено грешките при събиране на информация в
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4. ГРЕШКИ ОТ ПЪРВИ И ВТОРИ
РОД ПРИ РАБОТА С НУЛЕВА И
АЛТЕРНАТИВНА ХИПОТЕЗА.
РАВНИЩЕ НА ЗНАЧИМОСТ И
МОЩНОСТ.

при липса на отговори при провеждане на интервюто

При работа със статистически скали в онлайн базирани

или при попълване на анкетната карта. Тази класифи-

анкети и при наличие на грешки в метриката на изслед-

кация дава изключително обща представа, обаче за

ването, структурата на въпросника, която не са развива

видовете грешки при осъществяване на анкетно про-

от общо към частно е възможно да се стигне до невярно

учване онлайн. В онлайн базирани анкети различаваме

определяне на нулевата и алтернативната хипотеза,

грешки в процеса, грешки при събиране на информация

което след това да доведе до изкривяване на анализа.

и грешки в следствие на редактиране на информация.
—— Грешка в процеса – Различаваме два вида грешки

Всяко предположение относно закона на разпределе-

в процеса и да са свързани не само с респондентите на

ние или параметрите на разпределението на случайната

онлайн базираният въпросник, но и със статистическата

величина Х се нарича статистическа хипотеза. [4]

обработка на данните. От страна на респондентите доста
често възниква отказ от сътрудничество и нежелание
да се участва в анкетирането –основно поради неразбиране на важността на процеса. Поради тази причина
доста често на изследователите им се налага да работят
с малки по обем извадки, които са далеч от представата
за статистическа съвкупност.
—— Грешки при събиране на информацията – Доста
често грешките по събиране на информацията се бъркат
с грешки в процеса и това се дължи на частичното припокриване на проблема с липсата на отговори и пълнота

Статистическите хипотези могат да се класифицират
по различни критерии. [3] Доста често изследователи
си позволяват в хода на изследване при откриване на
грешки в онлайн базирани въпросници да дефинират
едновременно проста и нулева хипотеза, която да изследват или сложна и алтернативна. Този подход дава
резултати, когато има грешки в метрирането, грешки
при събирането на информацията, което неминуемо
води и до грешка при формулирането и работата със
статистически хипотези.

на анкетните онлайн въпросници. В следствие на пре-

Невинаги приемането на нулевата хипотеза означава,

доставените непълни данни доста често се наблюдава

че тя обезателно е вярната, както и невинаги нейното

реална невъзможност да се обхване изцяло целевата

отхвърляне означава, че тя е погрешна. Поради вероят-

аудитория в рамките на проучването.

ностния характер на методите за проверка на хипотези

—— Грешки в следствие на редактиране на инфор-

често съществува риск да се направи погрешно заклю-

мация – Обикновено обхваща дейности по офис и/или

чение. Приемането на която и да е от двете хипотези въз

полево недобросъвестно редактиране на отговорите

основа на представителни данни от една или повече

или самостоятелно полево пълно попълване с желани

извадки означава само, че наличните емпирични данни

от възложителя отговори в анкетните карти онлайн.

доказват нейното правдоподобие. Рискът за грешки оба-

В търсене на уникално в онлайн анкетната карта от

че съществува обективно и не може да бъде отстранен.

страна на сътрудниците обикновено прави и попълва

[3]

произволен отговор на зададени въпроси в повече
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от три анкетни карти. Подобни грешки в следствие на

Възможностите за допускане на грешки са две, поради

недобросъвестност при онлайн анкетирането е лесно

което грешките се подразделят на две – грешки от пър-

да бъдат отстранени чрез кодиране на информацията,

ви род и грешки от втори род. Грешките от първи род

отчитане на количеството на отговорите и кръстосано

(алфа грешки) са свързани с отхвърлянето на нулевата

преброяване, както и наличие на многомерно скалира-

хипотеза, когато тя в действителност е вярна. Обратно,

не в рамките на анкетната карта.

грешки от втори род (бета грешки) се допускат, когато се
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потвърди нулевата хипотеза, а всъщност е вярна някоя

Статистическата характеристика на хипотезата трябва

от алтернативните хипотези. Възможните ситуации са

да се третира като функция от получените при изслед-

представени в таблица 1.

ването резултати и представлява нормиран параметър
на съвкупността. На практика се работи с две самосто-

Равнището на значимост измерва риска за грешки от

ятелни характеристики – едната емпирична, а другата

първи род. Бележи се с α и показва каква е вероятност-

– теоретична. Емпиричната характеристика се изчислява

та да се отхвърли нулевата хипотеза, когато всъщност

по данните от една или повече случайни извадки. Те-

тя е вярна. Тази вероятност обикновено се определя

оретичната характеристика лимитира влиянието на

конкретно за всяка проверка на хипотези. На практика

случайните фактори върху резултатите от конкретните

в икономическата област най-често се работи с равнище

проверки. Тя определя границите на емпиричната ха-

на значимост α = 0, 05 или α = 0, 01. По-конкретно това

рактеристика, извън които нулевата хипотеза трябва да

означава, че рискът да се отхвърли неправилно нуле-

бъде отхвърлена. Числовите стойности на теоретичните

вата хипотеза е съответно за 5 или за 1 на всеки 100

характеристики се определят най-често по специално

проверки. В по-редки случаи, когато се налага много

разработени таблици при съобразяване с определени

голяма прецизност при вземането на решения, може

изисквания.

да се работи и с α = 0, 001.
Критичната област на хипотезата се дефинира като
Мощността на критерия се свързва с възможността да

съвкупност от всички възможни стойности на статисти-

се отхвърли нулевата хипотеза, когато тя не е вярна, т.

ческата характеристика на хипотезата, за които нулевата

е. да се приеме алтернативната хипотеза, когато точно

хипотеза се счита за неправдоподобна и следва да бъде

тя е вярна. Следователно колкото по-мощен е един

отхвърлена. Поради това в литературата тя се характери-

критерий, толкова по-малък ще бъде рискът за грешки

зира и като област на отхвърляне. Всъщност тя се състои

от втори род. Критерият има по-голяма мощност, когато

от онези стойности на статистическата характеристика,

включва повече информация от излъчените една или

които при условията на конкретното изучаване не могат

повече извадки, когато е изграден върху по-обосновани

да се обяснят само с влиянието на случайни фактори.

предположения за разпределението в генералната съв-

Обратно, зоната на приемливите решения се състои от

купност, чиито представители са тези извадки и когато

всички възможни стойности на статистическата харак-

алтернативната хипотеза е сведена до проста хипотеза.

теристика на хипотезата, за които нулевата хипотеза се

Мощността на критерия при някои методи за проверка

счита за правдоподобна и следва да се приеме. Според

на хипотези достига до 95 %.

класическата теория за проверка на хипотези критична-
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та област и зоната на приемливите решения взаимно се допълват, така че да обхванат
всички възможни стойности на статистическата характеристика.
Критичната област може да бъде едностранна (ляво и дясностранна) или двустранна.
Едностранната критична област кореспондира с дефиниране на алтернативната хипотеза като проста, т. е. насочена хипотеза. Двустранната критична област съответства на
работа със сложна ненасочена алтернативна хипотеза. Тя е разположена симетрично в
двата края на извадковото разпределение и съответства на прилагането на двустранен
тест. При равен риск за грешки от първи род едностранните критични области осигуряват по-мощен критерий. Поради това те трябва да се предпочитат при проверката
на хипотези в икономическата област.
При всяка конкретна проверка на хипотези следва да се избере адекватен критерий,
който зависи от начина на дефиниране на нулевата и на алтернативната хипотеза, от
избрания метод за проверка, от обема на излъчената извадка (респ. извадки) и от равнището на значимост. За всяка статистическа хипотеза се определя съответен критерий
за вземане на решението. [4]
Когато се разполага с информация за вида на разпределението, се използват параметрични методи, а когато липсва такава информация, се работи с непараметрични
методи.
Степените на свобода се свързват с действието на случайни несистематични фактори.
Те зависят от обема на извадката и от броя на ограничителните условия, които са възприети при провеждането на анализа. Използват се като координати при намиране на
теоретичната стойност на характеристиката по съответни таблици. [3]

5. СТАТИСТИЧЕСКИТЕ КОЕФИЦИЕНТИ ЗА
НАДЕЖДНОСТ И ДОСТОВЕРНОСТ КАТО СПОСОБ ЗА
ОТКРИВАНЕ НА СТАТИСТИЧЕСКИ ГРЕШКИ В ОНЛАЙН
БАЗИРАНИ АНКЕТИ
—— Класическа теория на тестовете – Обикновено тя се нарича и „теория на грешките
при измерването“, защото се гради върху допускането, че при всяко измерване са
налице два основни компонента – вярното измерване на интересуващият ни конструкт
и наличието на определена грешка в това измерване. [1] Нивото на допустимата статистическата грешка, обаче е 0, 05, докато при прилагането само на класическата теория
на тестовете в онлайн базирани анкетни карти доста често се наблюдава търсене на
съпоставимост само на база на дедуктивна умозаключения дали скалите са валидни
и надеждни чрез сравнение, но не в рамките на генерална статистическа съвкупност.
При статистическа оценка на резултатите може да се установи на база на теорията на
грешките при измерването само в какъв процент отговорите на лицата отговарят на
очакванията на интервюиращия, а не представят реалната ситуация по отношение
на изследвания конструкт. Поради тази причина класическата теория на тестовете е
приложима само, когато се работи в рамките на голяма популация и структурата на
онлайн анкетата предполага използване на дименсия.
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Статистиката предлага много добри и сравнително лесни начини за установяване надеждността на дадена скала, понеже надеждността представлява вътрешно свойство на
скалата и нейното изучаване не изисква друго освен анализ на данните от достатъчно
голяма по обем представителна извадка.
а) получател
Алфа коефициент на Кронбах – Надеждността на скалите се установява обикновено
посредством пресмятане на различни коефициенти на вътрешна съгласуваност, найизвестният от които представлява коефициентът алфа на Кронбах. Нека скалата се
състои от
на брой елементи на въпроси с градиран отговор , , …,
и разполагаме с данни от определена извадка. Тогава коефициентът алфа се пресмята по
формулата:

където
,

, …,

са дисперсиите на съответните скаларни резултати

е дисперсията на суровия бал на скалата
Максималната стойност на

е равна на . Стойности

добри. Стойности от порядъка
Стойността на

се приемат за много

показват все още задоволителна надеждност.

нараства по естествен начин с увеличаване броя на отговорите в

рамките на един въпрос. Една скала рядко съдържа повече от елементи от. В последния
случай стойности от порядъка се разглеждат като много добри.
Прекалено високите стойности на при сравнително малко на брой елементи
представлява своеобразна заплаха за валидността на скалата.
Важността на надеждността добре се вижда от следното съотношение
,
където T представлява „истинската стойност” на измервания конструкт
е означение за суровия бал.
Тази формула е следствие от класическата теория на тестовете и показва ясно, че суровият бал носи съществена информация за конструкта само при достатъчно високи
стойности на

. [1]

б) Коефициент на Спирман – Браун Браун - Най-често използваната техника за
определяне надеждността на теста е формулата на Спирман-Браун:
, където
r - коефициент на корелация от тестовия бал /между резултатите от тест-ре-тест, между
две еквивалентни форми на един тест/.
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Според тази формула бързо може да се прецени /изчисли/, че корелационния коефициент трябва да има стойност по-голяма от 0. 6, за да е достатъчно надежден теста. Не
бива надеждността да е по-малка от 0, 9 /понякога може да се използва и надеждност
0, 8/. [2]
Неговото познавателно значение е същото като на коефициента, при което в типичния
случай тези два коефициента имат приблизително равни стойности.

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Многообразието на възможни грешки в онлайн базирани анкетни карти създава обективни възможности за изкривяване на първичната информация или нейната обработка
по начин, който да обслужва нагласите и желанията на организацията, поръчала онлайн
анкетирането. Статистиката, обаче предлага способи чрез различни критерий тези
грешки да бъдат своевременно открити и отстранени.
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ПОДОБРЯВАНЕ НА

ОРГАНИЗАЦИОННАТА
СТРУКТУРА

НА ОП „Т УРИЗЪМ“ ПЛОВДИВ
Теодора Цветкова, сп. Мениджмънт в туризма

В тази разработка са разгледани възможностите за подобряване на организационната структура на общинско предприятие „Туризъм“ в град Пловдив.
Разработката е практически насочена към оптимизирането на работния процес в предприятието, тъй като човешкият ресурс в една фирма е важен фактор за правилното й функциониране, организирането и осъществяването на
дейността й, както е и ключов елемент в нейното развитие. В днешно време, все по-често се възприема фактът, че
човешките ресурси са незаменим ресурс за съществуването на бизнеса и той трябва да се оценява, разпределя и
прилага правилно.
В ОП „Туризъм“, разпределението на този ресурс е изключително важно за правилното функциониране на предприятието, защото дейността, която то извършва е от голямо значение за Община Пловдив и развиването на туристическа
дейност на територията на града. В разработката нагледно ще бъде представена организационната структура, нейните
силни и слаби страни, възможности за оптимизация и заплахите, пред които е изправена, както и защо е от изключително значение тя оптимално да разпределя по най-добрия начин човешките ресурси в ОП „Туризъм“ – Пловдив. Също
така, ще бъде наблегнато на проблемите в разпределянето да отговорностите на различните служители назначени
на длъжност в отдел „Маркетинг и реклама на дестинацията“ към ОП „Туризъм“ Пловдив, както и възможното им
разрешение, което да отговаря на условията и ограниченията наложени от първостепенния бюджетен разпоредител,
тоест Община Пловдив.
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В статията ще бъдат предоставени и евенту-

—— При усвояване на различни видове отсъствия от служителите, кой

алните проблеми, пред които са изправени

изпълнява дейността на отсъстващите?

служителите в отдела, както и авторските

—— При организация и провеждане на събития свързани с популя-

предложения за оптимизиране на работния

ризирането на град Пловдив, като туристическа дестинация, кой за-

им процес, чрез създаване на допълнител-

мества заетия с проекта екип, в рутината /ежедневната/ му дейност?

ни работни места, привличане на допълнителна работна ръка в извънредни ситуации,
както и реорганизиране на дейностите на
наличния временен персонал, предоставен,
чрез проект „Студентски практики - Фаза 1”
като част от приоритетна „Образование и
учене през целия живот” на Оперативна
програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ на МОН.

КЛЮЧОВИ ВЪПРОСИ
За да се определят ясно и конкретно съществуващите или вероятните проблеми,
пред които е изправена една организация
е нужно първо да се извърши изследване,
както и да се зададат правилните въпроси,
чрез които да се стигне до същността на
проблема.

АНАЛИЗ НА КОНКУРЕНТНАТА СРЕДА
Не може да се каже, че ОП „Туризъм“ има конкурентни предприятия
и фирми в Пловдив, поради естеството на своята дейност. То само
по себе си е монополист, тъй като няма второ подобно в рамките
на града. ОП „Туризъм“ провежда политиките на Община Пловдив в
сферата на туризма на територията на град Пловдив.

АНАЛИЗ НА ФИРМАТА
Общинско предприятие „Туризъм” е създадено с Решение на Общински съвет № 306 от 03.08.2010 г., то съществува с цел да провежда
политиката на Община Пловдив в областта на туризма, също така
извършва контрол върху качеството на туристическия продукт на
територията на общината. Част от основните му дейности са да:
—— Разработва краткосрочни концепции и програми в съответствие
с Националните и общински стратегии и съобразявайки се с туристически ресурси и нужди, и да съдейства за развитие на туризма в
град Пловдив;

Откриването и възприемането на пробле-

—— Категоризира туристическите обекти в съответствие със Закона

мите, като такива е първата стъпка в раз-

за туризма, действащ на територията на общината;

решаването им. Като начало на процеса по

—— Заверява туристически регистри на местата за настаняване на

обозначение на проблемите, като такива е

туристи и следи за събирането на туристическите такси;

задаването на точните въпроси:

—— Контролира качеството на туристическите услуги на територията

—— Правилно ли са създадени и разпреде-

на град Пловдив;

лени позициите в предприятието?

—— Ръководи и поддържа туристически информационни центрове

—— При командироване на служители от

и помага за доброто обслужване на гостите и гражданите на града;

предприятието, кой ги замества?

—— Извършва търговия със стоки и аксесоари с рекламен характер

—— Дейността на туристическите инфор-

с цел популяризирането на Пловдив като атрактивна туристическа

мационни центрове към предприятието,

дестинация;

обезпечена ли е от човешкият ресурс?

—— Помага за поддържането и пазенето на природните и културноисторически обекти в рамките на града.
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отдел „Категоризации” и отдел „Маркетинг и
реклама на дестинацията”.

Мисията на ОП „Туризъм” е да съдейства за развитието на град
Пловдив, като добра туристическа, културно наситена и исторически

Отдел „Административен” се занимава с

богата дестинация, която туристите и жителите на града биха желали

администриране и организиране на доку-

да посетят, опознаят и оценят.

ментооборота, разработване на правилници, заповеди и всички видове необходими

ДЪЛГОСРОЧНИ ЦЕЛИ

документи, с които предприятието си служи.

Дългосрочните цели на ОП Туризъм са свързани с утвърждаване на

Отдел „Категоризации” организира и участ-

града като една от най-добрите дестинации за културен, събитиен,

ва в разработването и провеждането на

винен, спортен и други видове туризъм; привличане на нови парт-

политиката на Община Пловдив в областта

ньори от страната и чужбина за популяризирането на Пловдив, за

на туризма:

повишаване на посещаемостта на дестинацията; за развитие, както

—— Участва в разработването и изпълнение-

на съществуващите туристически атракции така и потенциала на

то на дългосрочна стратегия за развитие на

града, като една от най – добрите дестинации на територията на

туризма на територията на Община Плов-

държавата, а и извън нея.

див;

СТРАТЕГИЯ
Стратегията на организацията съвпада с общата стратегия на общината за развиване, подобряване и постигане на добри резултати
в обособена насока, издигането на град Пловдив до „Европейска
столица на културата 2019”, също така и обособяването му като найдревния „жив” град на Балканите и както казват ценителите „Перла в
картата на България”.

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

—— Участва в изготвянето и изпълнението на
Годишната програма за развитие на туризма
на територията на Община Пловдив;
—— Участва в организирането и административно-техническото обслужване на
Консултативния съвет по въпросите на
туризма при Община Пловдив;
—— Поддържа и актуализира регистър на
категоризираните туристически обекти по
чл. 52, ал. 1 от Закона за туризма, намиращи
се на територията на Община Пловдив;

ОП „Туризъм” е управлявано от директор назначен от кмета на Об-

—— Ежемесечно заверява туристическите

щина Пловдив. Структурата на предприятието е утвърдена и приета

регистри на местата за настаняване на те-

от Общински съвет Пловдив. Състои се от 16 човека по щатно раз-

риторията на Община Пловдив и следи за

писание. Разпределянето на дейността е обособена в три отдела:

събиране на дължимия туристически данък;

• отдел „Административен”

—— Изготвя периодични отчети за посеще-

• отдел „Категоризации”

нията и реализираните нощувки в местата

• отдел „Маркетинг и реклама на дестинацията”

за настаняване и средствата за подслон на

Административната дейност на предприятието се осъществява от

територията на Община Пловдив;

отдел „Административен”, специфичната дейност се осъществява от
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—— Подава сигнали до компетентните контролни органи за осъществяване на контрол върху качеството на туристическите услуги.
—— Отдел „Маркетинг и реклама на дестинацията”, организира и участва в разработването и провеждането на политиката на Община Пловдив в областта на туризма, като:
—— Участва в разработването и изпълнението на дългосрочна стратегия за развитие на туризма на територията на
Община Пловдив;
—— Участва в изготвянето и изпълнението на Годишната програма за развитие на туризма на територията на Община
Пловдив;
—— Разработва краткосрочни концепции и програми в съответствие с националната и общинска стратегии и съобразно
с местните туристически ресурси и потребности за развитие на туризма в Община Пловдив;
—— Осигурява организирането и административно-техническото обслужване на Консултативния съвет по въпросите
на туризма при Община Пловдив.
—— Организира и участва в популяризирането на град Пловдив като привлекателна туристическа дестинация у нас
и в чужбина чрез презентиране на туристическия продукт на международни, национални, регионални и местни
туристически борси и изложения.
—— Участва в управлението и поддръжката на туристическите информационни центрове на територията на Община
Пловдив;
—— Осигурява информационното обслужване на българските и чуждестранните туристи, както и на гражданите на
град Пловдив;
—— Организира и извършва в туристическите информационни центрове търговия със стоки и услуги, свързани с
популяризирането на град Пловдив като туристическа дестинация.
—— Поддържа, разширява и актуализира базите данни на туристическите информационни центрове.
—— Поддържа контакти с туристическите обекти на територията на Община Пловдив, с туристическите информационни центрове в България, с учебните заведения по туризъм в града, както и с браншови, регионални и национални туристически организации.

Фиг. Организационно- управленска диаграма
Директор

Отдел
„Категоризации”

Отдел
„Маркетинг и реклама”

Отдел
„Администрация”

Началник отдел
1 бр.

Началник отдел
1 бр.

Гл. счетоводител - 1 бр
Касиер, счетоводител - 1 бр.
Графичен дизайнер - 1 бр.
Юристконсулт - 1 бр.

Експерт
„Категоризации”
3 бр.

ТИЦ „Център”
Експерт „Маркетинг и
реклама” - 1 бр.
Специалист ТИЦ - 1 бр.

ТИЦ „Стария град”
Експерт „МРД”;
Експерт, межд.
сътрудничество- 2 бр.
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• Толериране на мързеливите /недоволни от промените служители обявили
мързелива стачка/, или казано по друг

Ключови двигатели на промяната можем да наречем мотиваторите
за подобряване на дейността на предприятието, като:
• Желание за по – добра работна среда, в която да се осъществява
работния процес.
• Необходимост от създаване на по – добри условия за работа в
отделите на предприятието.
• Понижаване на създалото се напрежение между служителите в
предприятието, особено при разпределяне на задълженията им.
• По – добро разпределяне на отговорностите на заместващите
при усвояване на дни за отпуск от служителите.
• По – добро разпределение на задачите.

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КЛЮЧОВИТЕ ВЪПРОСИ
НА УПРАВЛЕНИЕТО

начин, оправдаване чрез новите кадри
• Тотална липса на комуникация

ВЪЗМОЖНОСТИ
• Подаване на ново мотивирано предложение на актуализиране и разширяване
на организационната структура на
предприятието
• Наемане на допълнителен персонал по
извън трудови правоотношения, който
ще поеме междинна смяна в туристическите центрове
• Обучение на студенти по проект – „Студентски практики“ за работа в информа-

За да може управителят да придобие представа за моментното

ционните центрове, в помощ на щатния

състояние на предприятието от гледна точка на управлението на

персонал работещ там

персонала предоставяме кратко изследване на неговите силни и
слаби страни, възможности и заплахи:

• Реорганизиране на работното време
на предприятието, като се премине на
ненормиран работен ден и отчитане на

СИЛНИ СТРАНИ
• Персонал по-малък от 20 човека е сплотен, като „работещо
семейство“

дейността по изработени часове
• Мотивация за работа, чрез провеждане
на организиран, професионален тим

• Комуникацията е на добро ниво

билдинг за създаване на връзки /фор-

• Управлението на времето е лесно

мални и неформални/ и подобряване

• Изготвянето на графици за работа е улеснено

на комуникацията между служителите

• Изграждането и спазването на етичен кодекс е лесно осъществимо и приложимо за всички
• Изясняването и разпределението на задължения е улеснено и
постижимо

• Преразпределяне на работното време,
с цел приоритизиране на поставените
задачи и подобряване на изпълнението
им
• Провеждане на коучинг сесии за слу-

СЛАБИ СТРАНИ
• Бездействие / прекалено малко работа, при увеличаване на
персонала
• Де-мотивация за работа в екип /интриги, при назначаване на
неподходящ персонал
• Липсата на признание от ръководител или колеги /съществуващо, но силно ограничено към този момент/
• Прекалено много работа или свръх натовареност, при съществуващата до момента организационна структура
• Неясни задължения, при назначаване на повече персонал, тъй

жителите

ЗАПЛАХИ
• Зараждане на недоволство и разочарование в служителите, че тяхната
работа не е достатъчно добре оценена,
а се наема нов персонал, който „ще им
открадне професията“
• Трудна адаптация към новото работно
време

като комуникацията все по – трудно се поддържа на ниво
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• Закъснения на служителите работещи в
туристическите центрове, подронващи
имиджа на предприятието
• Организационен хаос при разпределяне на отговорностите
• Отговорността е разпределена между
много хора, а комуникацията понякога
е ниска, което води до дезинформация
и недоразумения
• Междуличностни сблъсъци

ВЪЗМОЖНИ ПРИЛОЖИМИ
ПОДОБРЕНИЯ В
ОРГАНИЗАЦИОННАТА
СТРУКТУРА НА
ПРЕДПРИЯТИЕТО
Един основен недостатък на структурата
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• специализирани кадри в отдел „Административен”, за по – добро разпределение на работата, което ще подобри значително
работния процес; организирането на документооборота ще се
подобри, оттук и точното и своевременно отчитане на дейността
на ОП „Туризъм” ще бъде по качествено;
• отделен служител изпълняващ длъжността „Домакин”, която сега
се изпълнява от експерт „Категоризации” : длъжността е с интензивна натовареност и понякога е невъзможно, изпълнявайки
задължения по експертна дейност свързана с категоризиране,
да се задоволят навременно и текущите и неотложни технически
и материални нужди на отделите.
• Разпределяне на дейностите между повече хора, което ще улесни процеса на изпълнението им.
• При необходимост от усвояване на отпуски или непредвидени
отсъствия поради неработоспособност, персоналът ще може
да реагира адекватно разпределяйки си задълженията на отсъстващия.

на управление е, че възникват много орга-

• По- добро обслужване на туристите в информационните центро-

низационни проблеми, тъй като работата

ве, тъй като в силен /туристически/ сезон, понякога туристите

понякога е непосилно обемна за ограниче-

надхвърлят капацитета на приемните салони на информацион-

ния състав на предприятието, и възникват

ните центрове.

предпоставки за свръх напрежение. Оттам

• По- добро разпределяне на персонала, при посещения на

и натоварване с прекомерно количество

организирани събития и командировки в страната и чужбина,

задачи, за които отговарят един или двама

при посещения на туристически борси, форуми и изложения,

служители. Реален факт е, че работата се

за повече от ден – два.

увеличава с развитието на предприятието

• Разделяне на много дейности, които към този момент се съв-

в дадената му насока, но щатните позиции

местявани от един служител като: длъжността - Експерт „ Кате-

си остават ограничени и не се увеличават.

горизации“ ТО и Домакин; длъжността Касиер, счетоводител/

За по – доброто и качествено изпълнение

управление на човешки ресурси/, ТРЗ и отговорник ЗЗБУТ;

на задълженията и задачите на служителите,

длъжността Експерт „Категоризации“ и Деловодител; длъжността

според мен е необходимо обособяването на

Експерт „МРД“ с продавач-консултант, и други.

допълнителни работни места в:
• в отдел „ Маркетинг и реклама на дестинацията” с цел по – доброто обслужване
на туристи в качеството има на купувачи на сувенири и стоки с рекламна цел.
До този момент служителите, които
изпълняват длъжности пряко свързани
с експертна работа с информационен
характер и работа по проекти и събития, също така изпълняват ролята на
продавач – консултанти, обслужващи
потока от туристи;

РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА
СТРАТЕГИЯ ЗА ДЕЙСТВИЕ /АЛТЕРНАТИВИ/
На първо време, най – правилният подход е да се предприемат
действия насочени към изготвяне на ново предложение за промяна
на структурата на предприятието и добавяне на нови длъжности
съобразени с динамиката на развитие на предприятието. Това мотивирано предложение трябва да е пълно и изчерпателно и да се
представи от директор на предприятието за разглеждане, обсъждане и гласуване на сесия на Общински съвет към Община Пловдив.
След гласуване и реализиране на предложените промени влизащи
в сила, евентуално, след 01. 03. 2018 г., да се проведе активна акция
по набиране на квалифициран персонал за нуждите на ОП „Туризъм“.
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В тази връзка, част от потока от завършващи студенти, които са

- Кой е нужно да го представи за разглеж-

провели практиката си в предприятието, са напълно подходящи за

дане и гласуване?

подбор, при назначаване на нови служители в предприятието, тъй
като те са имали възможност да се запознаят с дейността му и са

Изготвеното предложението трябва да е из-

придобили основните знания за работа. По време на стажа, менто-

готвено от И. Д. Директор на предприятието

рите, които са и служители на ОП „Туризъм“, имат време да опознаят

с помощта на юрисконсулт, главен счето-

студента-стажант, както неговото поведение и характер, така и до

водител и УЧР, след което да се съгласува

колко той/тя е придобил/а нужната професионална квалификация,

със Заместник-кмет на Пловдив с ресор

необходима за работа на дадена длъжност в предприятието.

„Култура и туризъм“. След потвърждение
и утвърждаване от него, да се представи

ИЗПЪЛНЕНИЕ ИЛИ
ИЗГОТВЯНЕ НА ПЛАН ЗА
ДЕЙС ТВИЕ

като доклад към Кмет на Община Пловдив,
за предложение за промяна, която трябва
да се въведе с решение на Общински съвет.
- Кога ще влезе в сила?

За да можем да изготвим план за действие и изпълнение е нужно да
отговорим на определени въпроси като:

Кметът на Община Пловдив е нужно да
утвърди направеното предложение, след

- Какво е нужно?
Нужно е да бъде изготвен мотивирано предложение за промяна на
организационната структура на предприятието.

утвърждаване то ще се включи в протокола
на разглежданите предложения от Общински Съвет, като „Обсъждане на промените в
организационната структура на Общинско

- Колко време е необходимо?

предприятие Туризъм“, като при поло-

До един – два месеца, за изготвянето на плана и до края на годината,

календарна година – 2018 г.

жителен вот, те ще влязат в сила в новата

за входирането му в Община Пловдив, за бъдещо разглеждане на
сесия на Общински съвет в началото на новата календарна година.
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ганизационната структура на предприятието, авторът констатира
със задоволство неуморната, отговорна и всеотдайна работа на

Промяната често е ключът към постигане на

настоящите служители на ОП Туризъм в помощ на туристическия

целите на една фирма. Настоящата статия

бранш на територията на Община Пловдив.

дискутира промяна на организационната
структура на едно общинско туристическо

ИЗПОЛЗВАНИ ИЗТОЧНИЦИ

предприятие. За да се подобрят процесите

1.

Лични наблюдения по време на проведена практика в ОП
„Туризъм“ - Пловдив, Май 2017.

2.

Интервю с лице изпълняващо длъжността касиер, счетоводител и УЧР на ОП „Туризъм“ Пловдив, Май 2017.

3.

Интервю с лице изпълняващо длъжност Експерт „Маркетинг и реклама на дестинацията“ в ОП „Туризъм“ – Пловдив,
Май 2017.

4.

Правилник за устройството на дейността на ОП „Туризъм“
Пловдив, Решение на ОС на Пловдив 306/3. 8. 2010.

5.

Решение 232/16. 06. 2011 г. за Изменение на бюджета на
Община Пловдив за 2011 г.

6.

Решение 75/19. 03. 2015 г. За приемане на правилник за
изменение и допълнение на Правилник за устройството и
дейността на ОП „Туризъм“, Пловдив.

на работа в едно сравнително ново предприятие като ОП „Туризъм“ е нужно да се
въведат промени в организационната му
структура, а оттук и в отношението към
крайните потребители – туристите, които
са живата реклама на Пловдив в страната
и чужбина. Промяната е необходима и в
отношението към партньорите на предприятието, защото те са тези, които му помагат
по пътя към успеха и му позволяват да се
развива. Да управляваш като цяло е трудно,
но да управляваш хората, като ресурс, в помощ за постигане на професионални цели,
е още по-трудно.
Промяната на организационната структура
е нужна за оптимизирането на работния
процес в предприятието, тъй като според
мен човешкият ресурс в една фирма е
важен фактор за правилното й функциониране, организирането и осъществяването
на дейността й, както е и ключов елемент в
нейното развитие. В днешно време, все по
– често се възприема фактът, че човешкият
ресурс в действителност е незаменим за
съществуването на бизнеса, и като такъв е
нужно да се оценява, разпределя и прилага
правилно и с голяма отговорност.
В ОП „Туризъм“, разпределението на този ресурс е изключително важно за правилното
функциониране на предприятието, защото
всъщност служителите на предприятието са
лицето на град Пловдив в Туристическите
информационни центрове, а в другите
отдели те са основното ядро на организацията. Наред с направените констатации,
анализи и предложени промени към ор-
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ЗВУКОВИТЕ
ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ

ВЛИЯНИЕ НА

ВЗЕМАНЕТО НА РЕШЕНИЕ ЗА ПОКУПКА
Аделина Гюрова, сп. Маркетинг и продажби

КОМПОНЕНТИ НА МУЗИКАЛНАТА ИЗРАЗИТЕЛНОСТ
Компонентите на музикалната изразителност като тембър, ритъм, динамика, ритмоинтонационни и
хармонични средства, са много важни за моделиране в музиката на една или друга емоция. Същото се
наблюдава и в други области на изкуствата, например в изследванията на Чарлз Осгуд (Вж. Лотман, 1972)
и сътрудниците му, проведени в областта на изобразителното изкуство, било установено, че „картините с
най-различно предметно-иконографско съдържание могат да имат много близки емоционално-оценъчни
свойства”. Това твърдение може да бъде отнесено и към музикалните произведения.
Едно и също настроение в различни музикално-исторически и композиторски стилове може да се
изразява с различни ритмоинтонационни, хармонични и темброви средства, което може да се види в
произведения на Й. С. Бах, Шостакович и Вивалди, Стравински, Прокофиев, Шуберт. От произведенията
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на старите майстори към произведенията на съвременните композитори се увеличава семантичната сложност на
музикалната тъкан, но самите емоции по същество не се променят. В произведенията на композиторите от различни
епохи открием израз на сходни емоционални състояния, можем да кажем, че при тези произведения параметрите
на темпото и лада са сходни.
Естетическите чувства, които възникват при възприемане на музикалното произведение включват комплекс от близки
по значение настроения, които дават динамична картина на естетическото преживяване. То може да бъде изразено
с помощта на многобройни вербални определения.

Таблица 1: Обобщени характеристики на музикалните произведения, отразяващи сходно емоционално
състояние

Основни параметри Основно настроение: Литературни определения Имена на произведения:
на музиката:

според музиковедческата
литература:

Бавна, мажорна

Спокойствие

Лирическа, мека, съзерца- Бородин, Ноткин – из струнен квартет;
телна елегична, напевна

Шопен – Ноктюрно фа-мажор (крайни
части) ;
Шуберт – „Аве Мария” ;
Сен-Санс – „Лебедът”

Бавна минорна

Тъга

Мрачна, трагична, тъжна, Чайковски – Пета симфония (встъплегнетяща, потискаща, унила, ние), Шеста симфония (финал) ;
скръбна

Григ – „Смърт” ;
Шопен – Прелюдия до-минор, Марш
от сонатата си бемол-минор

Бърза минорна

Гняв

Драматично развълнувана, Шопен – Скерцо №1, Етюд 12; Чайкотревожна, неспокойна, ме- вски – Шеста симфония (първа част) ;
тежна, гневна, отчаяна

Бетовен, финали на сонати 14 и 23;
Шуман – „Порив”

Бърза мажорна

Радост

Празнична, тържествена,

Шостакович – Празнична увертюра;

ликуваща, бодра, весела, Лист – финали на рапсодии 6 и 12; Морадостна

царт – „Малка нощна музика” (финал) ;
Глинка – „Руслан и Людмила” (увертюра) ;
Бетовен – финалите на симфонии 5 и 9

Източник: Тодорова, Х. Влияние на музиката върху емоционалната сфера на човека, 2007
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Предлаганият модел на категоризация на емоциите на основата на двата параметъра (темпото и тоналността) се
подчиняват на закона за количествените промени и прехода в тяхната качествена разлика. Една и съща мелодия,
изпълнена в мажорна или минорна тоналност, бързо или бавно темпо, може да предизвика различни емоции.
Фигура 1: Кодиране на музикалните емоции и отнасянето на различните произведения към изразяване
на емоции в една и съща модалност

Минор

Гняв

Тъга

Бавно темпо

Спокойствие

Радост

Бързо темпо

Мажор

Източник: Тодорова, Х. Влияние на музиката върху емоционалната сфера на човека, 2007

Чрез разположените различни музикални произведения в координатна мрежа, представена във фигура 1, става ясна
зависимостта от интензивността на изразената емоция и нейното разположение по-близо до една от координатните
оси, а други – по-далече. Например много тъжно произведение ще се намира по-далеч от ординатата, отколкото
произведение, което изразява лека елегична печал.
По-нататъшният анализ на предложения модел за отражение на емоциите в музиката показва, че в своите характеристики тя в известен смисъл е изоморфна на класификацията на темпераментите, предложена от Айзенк (Вж. Тодорова,
2007). На параметъра „интроверсия-ектраверсия” съответства темпото – „бавно-бързо”, а вместо „стабилност – нестабилност”, параметърът „мажор-минор”. В двата модела се оказва, че е достатъчно да разполагаме с две променливи
– темп (на психическата активност или на музикалното произведение) и качествената особеност на емоционалното
преживяване, разкривана в единия случай чрез понятието „стабилност-нестабилност”, а в другия – чрез мажорна или
минорна тоналност. Така, между вродения темперамент на човека и неговата проява в емоционалния му живот, от една
страна, и отражението на неговите особености в музиката – от друга, се проявяват определени зависимости и връзки.
Известно е, че холериците и сангвиниците имат бърз темп на психическата активност, докато меланхолиците и флегматиците – по-бавен. Меланхолиците и холериците се отличават с неустойчивост, нестабилност на настроението, а
флегматиците и сангвиниците са устойчиви – за тях бихме могли да кажем, че имат обща „мажорност” на емоционалното
светоусещане.
В спомената по-горе теория за афектите се постулира тезата, че слушателите харесват музика, която в най-голяма
степен отговаря на природния им темперамент (Вж. Тодорова, 2007).
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информация за потребителските потребности. Дали
обаче това е така?
При приемането на разбирането, че емоцията на инди-

При изследването на физичното, психичното и емоцио-

видуалният потребител е филтъра, на база на който се

налното влияние на музиката върху потребителите след-

оценява музиката, която звучи в магазина и съпътства

ва да се разгледат две изходни теоретични допускания:

вземането на решения за покупка и в зависимост от

• Първото допускане е, че в съдържанието на музика-

моментното психологическо състояние на индивида,

та не може да се вникне, ако не присъства емоция.

можем да различим и опишем низ от емоции – радост,

• Второто допускане е, че възприемането на музиката

въодушевление, тъга, стрес и др. При реално провежда-

се осъществява чрез емоциите, но не свършва с тях.

не на изследване на потребителските мотиви за вземане
на решение за покупка и въздействието на музикалния

Ако е принципно вярно първото твърдение, то тогава

фон в магазина силно се усложнява, защото повечето

става ясно, че на физическо ниво взаимодействието е

анкетирани лица биха дали рационален отговор на

на принципа – възприемане на сложни звукови треп-

въпроса „Какво най – много Ви влияе, когато избирате

тения, предаването им по слухов нерв към музикалния

определен артикул в този магазин?“. Този рационален

център и от него по асоциативен път до мозъка. При

отговор произлиза от колективната музикална емоция

активизация на тези центрове се получава реакция на

и вземане на решения за покупка: това са ситуативни

организма чрез нервната система. Присъствието на

емоции, които са определящи при пазаруване и вземане

емоции по време на вземане на решение за покупка на

на решения за покупка в рамките на физически магазин.

тази база, могат да се опишат полярно, например:

Ситуативността на емоционално споделяне на решение-

• Удоволствие/ неудоволствие;

то за покупка, обсъждане на възможните алтернативи за

• Възбуждане/ релаксация;

покупка и ограниченията, които евентуално възпрепят-

• Напрегнатост/ успокоение и т. н..

стват покупката се осъществява обикновено в рамките

При допускането, че второто изходно твърдение е вярно,
то тогава следва да се фокусираме върху емоционалното
влияние на музиката върху вземането на потребителски

на някаква референтна група.

ИЗСЛЕДВАНЕ

решения. При тази ситуация полярното разделяне и

Проведено е проучване на влиянието на звуковите

класифициране на потребителските емоции следва да

въздействия върху вземането на решение за покупка в

бъде възприето през призмата на следните постановки:

град София в периода от 5. 02. 2017 до 11. 02. 2017, като

• Емоцията на индивидуалния потребител като фил-

са анкетирани лица във физически магазин, които осъ-

тър - Емоцията ръководи мисловната и физическата

ществяват покупки и реализират избор на алтернативи.

активност на индивида, насочва я в определено

Анкетираните лица формират малка извадка.

русло. Емоцията регулира или по-точно казано,
филтрира нашето възприятие. Основна особеност
на емоциите е, че те пряко отразяват значимостта
на въздействащите върху индивида обекти и ситуации, и са обусловени от отношението на техните
обективни свойства към потребностите на субекта.
Емоциите изпълняват ролята на връзки между
действителността и потребностите (Вж. Изард,
1999). От тази гледна точка покупките в следствие
на слушане на определена музика в магазина, техният обем и цени, би следвало да дават директна
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Таблица 3: Окрупнени данни от проведено анкетиране във физически магазин на територията на град
София в периода от 5.02.2017 до 11.02.2017.

Въпроси от анкетната карта
1. В какви магазини предпочитате Хипермаркети
да пазарувате?

Мъже, в бр.

Жени, в бр.

5

8

Малки квартални магазини

1

2

Онлайн

4

6

Друго…Моля посочете.

0

0

Сам/а

2

5

Със семейството си

1

2

С роднини

1

0

С приятели и познати

2

2

Зависи от типа на покупката

4

4

3. Какво най – много Ви влияе, ко- С колко пари разполагам в момента.

5

6

гато избирате определен артикул Цената на артикула.
Мнението на семейството ми.
в този магазин?

6

10

2. С кого пазарувате най – често?

2

3

Мнението на роднините ми за веща.

1

1

Мнението на приятелите ми.

3

5

Музиката в магазина.

2

5

Отношението на продавачите в магазина. 4

5

Друго…Моля, посочете.

0

0

4. Според Вас музиката в магазина Да

2

11

Не

8

5

5. Случвало ли Ви се е да си тана- Категорично не

1

0

никате мелодия от реклама или от По-скоро не
песен, която сте чули в магазин? Не мога да преценя

2

1

3

1

По – скоро да

3

10

Категорично да.

1

4

6. Знаете ли какво е звукова мар- Да

2

3

Не

8

13

влияе ли на настроението Ви?

ка?

ЗАБЕЛЕЖКА: На въпрос 3 анкетираните лица са посочили повече от един отговор.

От таблица 3 е видно, че болшинството от анкетираните лица пазаруват в хипермаркети, като по-често жените пазаруват сами и доходът е естествен ограничител на вида и структурата на покупките. Влиянието на музиката в магазина и
на музиката в рекламите е по-осезателно при жените, отколкото при мъжете, което не е изненада. Изненада представлява, обаче незнанието какво е звукова марка и възприемането й повече като рекламна песничка или просто като
„шум“ от страна на потребителите. 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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в това число и музиката може да бъде възприета като
стимул. От чисто потребителска когнитивна гледна точка

Звуковата марка е индивидуалното музикално оформ-

втори и трети етап могат да бъдат обединени в един

ление на един продукт. Самият термин и самата звукова

етап. Това многообразие на класификациите на етапите,

марка, в действителност, не са нещо ново, тепърва от-

през които преминава потребителя, когато взема ре-

крито и внедрено в съвременната теория на маркетинга

шение за покупка, обикновено кара изследователите

и технологиите за реклама. Звуковата марка може да

на потребителското поведение да ги неглижират при

бъде срещната и под името звуков бранд, брандиране

статистическо изследване или да се спрат само на ня-

с музика и т. н. Всички тези понятия все се отнасят към

кой от тях, а на целия процес. Същността на този метод

една мелодия, която да бъде характерна за представя-

се заключава в това, че параметрите на теоретичното

нето и рекламата на стока или услуга. Най-често, става

разпределение се определят от условието за равенство

въпрос за една простичка мелодия. Колкото и простичка

между моментите на теоретичното и статистическото

и семпла да е обаче, тя успява да се „внедри“ в човешкото

(опитно) разпределения. Използването на метода на мо-

съзнание, да бъде лесно запомнена, а когато клиентелата

ментите се основава на факта, че ако броят на отказите

е на пазара и действа като потребител, чувайки я, тя вед-

n е достатъчно голям, то по закона за големите числа

нага ще изникне в съзнанието и визуално, под формата

стойностите на емпиричните (опитните) моменти са

на самия продукт (Вж. Служба на ЕС за интелектуална

близки до теоретичните (Лазарова, 2015).

собственост).

ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА
ПОКУПКА ПО ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА
ЗВУКОВИ СТИМУЛИ

ИТЕРАТИВЕН МЕТОД ПРИ ВЗЕМАНЕ
НА РЕШЕНИЯ ЗА ПОКУПКА ПРИ
ИНДИВИДУАЛНИ ПОТРЕБИТЕЛИ
На практика при прилагане на итеративния метод се

Вземането на решения за покупка под въздействието на

създава възможности за изграждане на логика с ана-

звукови стимули статистически може да се измери не

логии с математическата теория за информацията и да

само с теория на методът на моментите, като звуковият

се определи едно търсене в границите на минимална

стимул се дефинира като условен момент, но и чрез при-

ентропия.

ложение на итеративен метод. На практика се прилага
комбинацията между стила на живот, отношението към

Алгоритъм ID3 (Итеративен алгоритъм, Дърво на

потреблението и ситуационните влияния активизират

решенията)

процеса за вземане на решение за покупка при индивидуалните потребители. Етапите на вземане на решение
за покупка са следните:

множества, както и (адаптиран) към зашумени и непълни
данни. Неговата простота и ефективност го правят добра

1. Първи етап: Осъзнаване на проблема

алтернатива на методите за придобиване на знания, ако

2. Втори етап: Търсене на информация

разполагаме с достатъчно количество подходящи данни.

3. Трети етап: Оценка на алтернативите.

За разлика от метода на пространството на версиите

4. Четвърти етап: Покупка.

той не е инкрементален - прибавянето на нови примери

5. Пети етап: Поведение след покупка

води до построяване на нова класификация с участие

Някои автори включват, а други отричат етапа на стимул, който е подсещане, подтик, физически импулс,
който мотивира потребителя. Стимулът може да бъде
комерсиален – породен от търговеца или от ситуацията,
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ID3 е бил прилаган успешно към големи обучаващи

и на по-рано разгледаните примери. Не е гарантирано
намиране на най-просто дърво на решенията, тъй като
използването на оценяваща функция от теорията на
информацията всъщност е вече в полето на евристиката.

ЕВРОПЕЙСКО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ

ИЗВОДИ
Основните изводи могат да бъдат направени на база на
теоретичната постановка и на база на осъщественото
потребителско проучване. От гледна точка на теорията

Наука и Бизнес 07/2017

ИЗПОЛЗВАНИ ИЗТОЧНИЦИ
1.

Изард К. Психология эмоций Питер, Санкт
Петербург, 1999.

2.

Лазарова, А. Статистически методи при
изследване на потребителското поведение,
ЕВУИМ, 2015.

3.

Лотман Ю. Семиотика и искусствометрия,
Москва, Мир, 1972.

4.

Тодорова, Х. Влияние на музиката върху емоционалната сфера на човека, 2007: http: //psychology.
dir. bg/_wm/library/item. php?did=234425&df=318
177&dflid=3

5.

Служба на ЕС за интелектуална собственост:
https: //euipo. europa. eu/ohimportal/bg/trademark-definition

музиката и звуковата марка създават настроение и с това
си качеството представляват потребителски стимул за
покупка. От гледна точка на статистиката и осъщественият анализ става ясно, че жените са тези, на които
музиката в магазина влияе повече, но и при двата пола
основната детерминанта е нивото на разполагаемия
доход.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изследването на влиянието на звуковите въздействия
върху вземането на решение за покупка е дълъг и сложен процес в рамките на голяма популация, защото се
затруднява от липсата на достатъчни данни, но в рамките
на малка по обем извадка е напълно постижимо.
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ИЗПОЛЗВАНЕ
НА ВТОРИЧНИ ДАННИ

ПОДХОДИ ПРИ

ПРИ ИЗС ЛЕДВАНЕ НА ЗАЕТИТЕ ЛИЦА В
БЪЛГАРИЯ
Малина Димитрова, сп. Финанси и счетоводство

Основна цел на статистическите изследвания за
заетостта е да се набавят данни за икономическата
активност на лица на 15 и повече навършени години.
Заетостта е основна характеристика на пазара на труда. Поради тази причина доста често при изследване
на работната сила в България е валидно използването на вторични статистически данни (Лазарова, 2017).
Това има своите преимущества, защото:
• Вторичните данни са валидирани и верифицирани от Евростат, Националният статистически
институт и др.
• Вторичните данни за работната сила осигуряват
съпоставимост и сравнимост не само в рамките
на страната за определен период от време, но и
в рамките на целият Европейски съюз.
• Наличието на вторични данни спестява финансови ресурси на изследователите, защото набирането на първични данни е по – времеемко,
по- трудно и доста по – сложно.
• Не на последно място следва да се отбележи и
факта, че независимо, че вторичните данни са
събрани с цел, различна от конкретно личностно
или организационно проучване на заетостта в
България, то те могат да се използват надеждно
за решаване на конкретен изследователски
проблем.
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ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ
ИЗПОЛЗВАНЕТО НА
ВТОРИЧНИ ДАННИ ПРИ
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗАЕТИТЕ
ЛИЦА В БЪЛГАРИЯ
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мата съпоставимост на данните в следствие на което трудно се
изгражда един регресионен анализ.
• Несинхронизирана подзаконова нормативна уредба по отношение на конкретното дефиниране на разликите между трайно
безработни лица и обезсърчени лица и т. н.
• Наличието на специфични коефициенти, които могат да се раз-

Ограниченията при използването на

глеждат като вторични данни за заетостта, но са пренебрегвани

вторични данни във връзка с изготвяне

доста често от изследователите.

на статистика на заетите лица в България
следва да се разглежда през две изходни
допускания:
• Възможно е заетостта на лицата да се
разглежда само и единствено през
призмата на макроикономическата
статистика. При такава постановка на
проблематиката следва да се отбележи
наличието на различни мерни единици в рамките на изследването, което

ПРИЛОЖИМА НОРМАТИВНА УРЕДБА
ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВТОРИЧНИ ДАННИ
ПРИ ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗАЕТИТЕ ЛИЦА В
БЪЛГАРИЯ
Всички тези ограничения могат частично да се преодолеят чрез
употребата на различни подходи при използването на вторични
данни при изследване на заетите лица в България, които да отговарят
на действащата в момента нормативна уредба в страната, която е в

води до трудности при изграждане на

синхрон с международните правни норми, който сме ратифицирали.

сравнителен анализ между налични

Използвани класификации при изследване
на заетите лица в България

първични и вторични данни.
• Вторият най – масово използван подход
е прилагане на краткосрочна бизнес

Класификация на икономическите дейности (КИД - 2008) - КИД-

статистика, предварително клъстери-

2008 е класификатор на икономическите дейности. Тази система се

зирана, която доста често не отговаря

ползва в международен мащаб, т. е. статистическите данни например

на изследователските нужди, поради

за производство, заетост, национални сметки и в други области на

разминаване на основните цели и зада-

изследвания, са сравними на европейско и международно ниво.

чи на изследванията на работната сила.

Неговото разделение е както следва по сектори, раздели, групи и

Тези два изходни подхода създават възмож-

класове (НСИ, 2008).

ности за възникване и на допълнителни

Класификация на териториалните единици за статистически

ограничения, които не би следвало да се

цели в България (NUTS) - Обща класификация на териториалните

минимизират като влияние и проявление:

единици за статистически цели – е друга система за класификация на

• Непрекъснато променящата се норма-

териториални единици в официалните статистики в страните членки

тивна уредба в страната, промяната на

на Европейския съюз, въведена през 1998 година. Административ-

възрастта за пенсиониране, например,

ните единици на страните членки стоят в основата на системата

оказва влияние върху статистиката

NUTS. Тя включва три регионални нива на регион - NUTS, плюс още

на работната сила и начина, по който

две нива на локални административни единици (NUTS, 2003). Това

следва да се разглеждат заетите лица в

спомага за по-справедливо разпределение на държавните помощи,

страната.

кохезионния и структурните фондове, както и за установяването

• Промяната на методологията на наби-

на баланс между общини, области и планови региони. За да се

ране и обработка на вторичните данни,

установят съответните нива на NUTS, при които определена кате-

която се наблюдава през около 5 годи-

гория на административните единици в една страна-членка трябва

ни в България, не осигурява необходи-

да се класифицират, се използва като основен критерий броят на
населението в региона. За целите на планирането, програмирането,
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управлението, ресурсното осигуряване, наблюдението и оценката на
регионалното развитие в България се обособяват райони, които се
разделят на нива в съответствие с изискванията на общата класифи-
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ДЕФИНИЦИИ НА БАЗА
НА МЕЖДУНАРОДНИ
РЕГЛАМЕНТИ

кация на териториалните единици за статистически цели, прилагана
в Европейския съюз.

Дефиницията за безработица е съгласно Регламент на Европейската комисия

Плановите райони на ЕС не отговарят на разпределението на 28

(EК) №1897/2000 - Основните дефиниции,

области и общини, което е характерно за страната и това понякога

използвани в наблюдението и изграждане

обективно създава пречки при използване на вторични данни на

на вторични данни, свързани с работната

база на тази класификация.

сила, са в съответствие с препоръките на

Международна класификация на статуса в заетостта (ICSE-93) –
Основният фокус при прилагането на тази класификация е правния
статут на различни групи от населението в системата на трудовите
отношения.

Международната организация на труда и
законодателството на Европейския съюз и
са за основните характеристики на пазара
на труда, като заетост, безработица, неактивност, професии, икономически дейнос-

Национална класификация на професиите и длъжностите - 2011

ти, продължителност на работното време

- съвместима с Международната стандартна класификация на

и други, както и социално-демографски

професиите ISCO’ 08 - от началото на 2011 година - Националната

характеристики като пол, възраст, место-

класификация на професиите и длъжностите, 2011 г. (НКПД-2011)

живеене (град/село), образование и други.

определя професионалната и длъжностната структура в Република
България. НКПД-2011 осигурява прякото прилагане на Международната стандартна класификация на професиите (International Standard
Classification of Occupations, 2008 - ISCO-08). НКПД-2011 намира
приложение и в статистическите изследвания и преброяване на
населението, както и при отчитането на свободните работни места
(МТСП, 2011).

Регламент (ЕО) № 577/98 на Съвета от 9
март 1998 г. относно организацията на
извадковото изследване на работната
сила в Общността – На база на този Регламент се дефинира безработицата, като общо
понятие и се разглеждат различните стъпки,
които за удобство се наричат „специфични“.
Макар на база на Международните регламенти безработицата да има единна дефиниция, то на база на специфичните стъпки
е възможно да бъдат предложени различни
подходи при изследване на заетите лица в
България, така че да не се търси универсализиране на възприятието за вторични
данни за заети лица.
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ПОДХОДИ ПРИ
ИЗПОЛЗВАНЕ НА
ВТОРИЧНИ ДАННИ ПРИ
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗАЕТИТЕ
ЛИЦА В БЪЛГАРИЯ
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Вторият подход е изцяло базиран на вариационен анализ, като чрез
него се цели приложение на практика на Регламент (ЕО) № 577/98
на Съвета от 9 март 1998 г. Той създава обективни възможности за
оценяване на изследваните лица по различни признаци на база на
дефиницията за безработица и е възможно да се търси съпоставимост между единиците на база на специфичните стъпки.

Първият подход е на база на Регламент
на Европейската комисия (EК) № 1897/2000.

Третият подход е строго специфичен и се отнася до работа с вто-

Условно можем да го наречем „социално –

рични данни за работната сила, които рядко се оповестяват публич-

икономически подход“ към заетите лица,

но, но са достатъчно надеждни и могат успешно да се използват и без

защото чрез него може да се осигури:

доработка. Той включва в себе си следните специфични показатели

съпоставимост на лицата по пол, профе-

на база на Политиката за конфиденциалност в статистиката е уредена

сия, възраст и населено място на база на

чрез Регламент (ЕО) № 223/2009 относно европейската статистика

плановите райони на ЕС. Такова използване

(съображение 24 и член 20 (4) ) от 11 март 2009 г. (ОВ L 87, стр. 164).

на вторични данни позволява сравнимост

Такива специфични показатели са:

само при запазване на методологичната
рамка на изследването и синхронизиране
на мерните единици. Предоставените количествени данни не се нуждаят обикновено

• Коефициент на заетост на жените (на 15-64 навършени години)
с най-малко едно дете под 7 години;
• Относителен дял на лицата, живеещи в домакинства без заети
лица 0-17 години и от 18-59 години;

от преработка и могат спокойно и надеждно

• Рано напуснали образование и обучение;

да се използват в кабинетни статистически

• Относителен дял на младежите със завършено най-малко средно

проучвания.

образование;
• Относителен дял на населението на възраст 30-34 навършени

Този първи подход позволява различни
модификации – възможно е да се разработи
проучване на заетите лица в България само
на база на свободните работни места и лицата, които към момента не работят, за да се

години със завършено висше образование;
• Относителен дял на населението, участващо в образование и
обучение;
• Относителен дял на незаетите и неучещи младежи на възраст
15-29 навършени години.

установи, например, с какви специалисти
е пренаситен пазара на труда и какви специалисти са му необходими. Друг вариант
е да се осъществи сравнителен анализ на
вторични данни чрез регресионен анализ
между заетите работни места и статуса им в
заетостта, продължителността на работното
време, фактическото работно време и т. н.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Многообразието на нормативната уредба предполага приоритетно
съобразяване с международните правни норми, които България
като страна – членка на Европейският съюз е ратифицирала. Трите
предложени подхода за използване на вторични данни при изследване на заетите лица отговарят на изискванията на международните
правни норми. Изборът на подход за използване на данни зависи
от целите на научно-практическото изследване, от наличността на
данни за периода на изследването, и в някои случаи от избраните
методи на изследване и съпоставимостта на данните с такива в други
референтни държави.

ИЗПОЛЗВАНИ ИЗТОЧНИЦИ

30

1.

Лазарова, А. Речник по Статистика, 2017.

2.

НСИ. Класификация на икономическите дейности, 2008.
www. nsi. bg/sites/default/files/files/publications/KID-2008. pdf

3.

Обща класификация на териториалните единици за
статистически цели NUTS, 2003 (2016) : http: //www. europarl.
europa. eu/ftu/pdf/bg/FTU_5. 1. 6. pdf.

4.

МТСП, Списък на длъжностите в националната
класификация на професиите и длъжностите, 2011:
https: //mlsp. government. bg/ckfinder/… /files/… /List_Of_
Occupations_01_01_2016. pdf

5.

Регламент (ЕО) № 577/98 на Съвета от 9 март 1998 г.
относно организацията на извадковото изследване на
работната сила в Общността: www. trc. government. bg/
euro_documents/download/9004.

Наука и Бизнес 07/2017

ЕВРОПЕЙСКО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ

Наука и Бизнес 07/2017

ПОТРЕБИТЕЛСКО
ПОВЕДЕНИЕ НА
КЛИЕНТИТЕ В ХОТЕЛ
‚,ФОРУМ“
Йордан Атанасов, сп. Мениджмънт в туризма

Днес в условия на икономическа нестабилност, пазарна
турбулентност и интензивна конкуренция, бизнесът в
целия свят е изправен пред сериозни предизвикателства свързани с финансовата и икономическата
ситуация в света. Това прави необходимо наличието
на стратегическо мислене и разбиране за ролята на
човешкия фактор за успешното справяне с тези предизвикателства. Без промяна в качеството и мотивацията
на човешкият фактор и анализ на потребителските
предпочитания е невъзможно да се осъществи необходимата промяна.
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Именно тези причини пораждат стремежа за съчетаване

Оценката която дава потребителя, определя потребител-

на маркетинга с мениджърските функции, създаващи

ната стойност на предлаганите от фирмата услуги, въз

добро и ефективно управление на всяка фирма.

основа на което управителят които е специалист маркетинг формира цените, ръководейки се на първо място

Туризмът в България по статистически данни е един от

от оценката на потребителите за тяхната потребителна

основните двигатели на Българската икономика. Именно

стойност. Разходите в предприятието трябва се следят,

поради тези причини избрах в настоящият казус да ана-

за да е сигурно, че крайният стопански резултат ще е

лизирам потребителското поведение на клиентите на

положителен (Благоев, с. 356).

Хотел ‚,Форум“, собственост на фирма ‚,Ирон“ ООД, в сферата на туризма, хотелиерството и ресторантьорството.

Хотелиерската дейност е една от дейностите на фирмата
която се очаква да бъде едно ново предизвикателство,

За целта ще представя организационната структура

за което потребителското поведение ще бъде ключов

на управление на фирмата, анализ на маркетинговата

елемент за успеха на това начинание, чрез добър ме-

обкръжаваща среда, анализ на пазара, анализ на потре-

ниджмънт залагащ на доброто и качествено обслужване

бителите, както и конкурентоспособността на фирмата.

на клиентите. Всички видове дейности, свързани с про-

Изследването на потребителите и техните предпочитания ще даде ясна представа със какво един помалък хотел е по привлекателен и по предпочитан от

стимулиране на продуктите и др. представляват единен
процес на комуникация.

потребителите пред останалите по-големи хотели в

Проблемите на разработването на ефективна стратегия

град Пазарджик. Анализирайки пазара, маркетинговата

за продуктовото стимулиране на вътрешния пазар са по-

среда, потребителите и конкурентостта на фирмата ще

различни от международното продуктово стимулиране.

се разкрият предимствата и недостатъците на един

Промоцията е четвъртият елемент на маркетинг-микса,

малък хотел.

където елементът продуктово стимулиране (промоция)

Актуалността на темата в настоящият казус са потребителските предпочитания на клиентите целящи отдих,
почивка и туризъм във хотела с което те са основа за
развитието и съществуването на хотела.

се състои от смесица (микс) от инструменти, с които
разполага маркетологът, наречена промоционален
микс. Всички елементи на промоционалният микс се
използват, за да се получат предполагаемите купувачи,
както и да получат информация за ползите от предоста-

Обект на изследването са потребителите, а чрез тях фир-

вяната услуга/продукт, да се убедят бъдещите купувачи

мата и хотелът откриват, основните мотиви за задоволя-

да пробват услугата/продукта, както и да им напомнят на

ване предпочитанията и потребителските интересите с

по-късен етап за ползите, удобствата, удовлетвореността

цел отдих и туризъм чрез придобиване на туристически

от използваната услуга/продукт.

услуги.

Всяка комуникация е споделена информация с бъдещи

Анализът на потребителското поведение на клиентите

потребители, за която се изисква да има източник, съоб-

като цяло дава на фирмата мощен арсенал за успешна

щение, приемател и кодиране и декодиране.

дейност и заемане на значителен пазарен дял на съвременния пазар.
Анализът на пазара, клиентите и техните предпочитания
чрез маркетингов анализ дава правилната насока на
фирмата да предоставя необходимите услуги за задоволяване интересите, потребностите и предпочитанията
на своите клиенти.
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Хотелът разполага с 21 обзаведени двойни стаи и апартаменти с кабелна ТV, Wireless интернет връзка, телефон,
централна климатизация, уединени балкони прекрасна

Хотел „Форум“ е собственост на фирма „Ирон“ ООД, е с

гледка, просторни бани и електронно заключване на

централно и удобно разположение в гр. Пазарджик, с

вратите.

което предоставя възможност на потребителите не само
отдих и туризъм с цел почивка, но и удобства за бизнес

В хотела има удобни конферентни зали с капацитет 80

срещи и провеждане на конференции и семинари на

места за семинари, бизнес срещи и обучение, напълно

бизнес ниво. Собственик на хотела г-н. С. Топузов, които

оборудвана със съвременна техника и отговарящи за

е и управител, висококвалифициран мениджър марке-

организиране на бизнес мероприятия, конференции,

тинг на фирма „Ирон“ ООД.

семинари, презентации и други.

Фирмата е създадена през 2001 г. с предмет на дейност
търговия на едро и дребно, туризъм, хотелиерство и
ресторантьорство. През 2016 г. фирмата кандидатства
по Европейски проект, след одобрение получава и
безвъзмездно финансиране с което се финансира изграждането на хотел „Форум“.
За търговската си дейност собственикът разполага
със добре развита верига магазини за бързо оборотни
стоки: колбаси, млечни изделия, варива и много други
съпътстващи консумативи необходими за търговската
дейност. Хотелиерството и ресторантьорството са едни
от допълнителните дейности за което е нает висококвалифициран управител- мениджър на хотел „Форум“, г-жа
Диана Стоименова.
Перспективата на хотела е заложена в доброто управление, маркетинга, рекламата и висококачествено обслужване на потребителите, грижата за децата предлагайки
детски кът с развлечения дори за най-малките, както и
малка сладкарница собствено производство на ниски
цени по „джоба на всеки”.
Персоналът на хотела е сравнително малък, но за в бъдеще е предприето да се обучават младежи и девойки по
необходимите длъжности като стажуват в хотела, след
което да останат на работа и да имат перспективата и
стимула да работят, чрез добро заплащане и непрекъснато обучение и усъвършенстване с цел качествено
обслужване на клиентите.
Източник: http: //www. forumhotel. bg/za-nas/
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Хотелът предлага няколко типа стаи:

има специално създаден детски кът със детски игри, за-

• Стандартна стая с капацитет за двама души., където

бавления и организиране на рождени дни и парти, като

нощувката в друг хотел за един човек е 75 лв., тук

за децата се грижи специално обучен персонал с цел

във този хотел е на конкурентна, достъпна цена за

забавления и детски игри. Всеки родител би поверил

двама само за цена от 85 лв.

грижите и забавленията на детето си на висококвалифицирани аниматори на хотела.

• Стая „Де лукс“, която е по просторна и е за 2 души
и едно дете и затова разполага с допълнителен
разтегателен фотьойл, на които може да се настани

Хотелът е нов и е открит в началото на 2017 г., все още

• Единична стая/Стая за трима. Цената на нощувката

се наблюдава доста добра посещаемост от клиенти,

за един човек при останалите конкурентни хотели

благодарение на добрата реклама чрез собствен сайт,

е 85 лв., а тук във хотела за двама души със дете е

медиите, фейсбук страница и препоръките на клиентите

на цена 95 лв.

за качествено обслужване и сравнителни ниски цени
задоволяващи потребителските предпочитания.
Хотел „Форум“ е категоризиран с три звезди и се стреми
да се докаже на туристическия пазар, с високо качест-

• Хотелът разполага и със апартамент във които могат
да бъдат настанени до 3 възрастни, като цената за
нощувка за един човек 110 лв. за двама 120 лв. и за
трима 150 лв.

вени хотелиерски и ресторантьорски услуги и добрата

Хотелът разполага с ресторант за удобството на всички

кухня в ресторанта на цени задоволяващи потребител-

клиенти и гости се предлагат както изискани междуна-

ския интерес, конкурентоспособни пред останалите

родни ястия така и традиционна българска кухня, където

свой конкуренти. Интериорът на хотела е със съвреме-

на разположение на гостите е богата винена листа и

нен стил, уют и лукс, а като предимство пред останалите

разнообразие от алкохолни и безалкохолни напитки.

свои конкуренти разполага със паркинг, басейн за деца
и възрасни, както и със лятна градина.

Източник: http: //www. forumhotel. bg/za-nas/
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Ресторантът разполага с 250 до 300 места и е подходящ както за делови срещи, корпоративни събития, партита,
абитуриентски балове, така също и за романтични срещи, спокойна закуска, обяд или вечеря с приятели или бизнес
партньори.
Персоналът на ресторанта се състои от висококвалифицирани служители като: главен готвач с международно
признание, сервитьори, бармани и обслужващ персонал кухня. Организират се сватбени тържества и се предлага
кетъринг обслужване.

Източник: http: //www. forumhotel. bg/za-nas/

Хотелът разполага и със рецепция на която се обслужват клиентите, а също така и със лоби бар

Източник: http: //www. forumhotel. bg/za-nas/
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Хотелът е предназначен както за бизнес клиенти, гости

просперитет на фирмата. За съществуването и конку-

на Пазарджик, така и за клиенти с туристическа цел.

рентоспособността е необходим контрол на качеството,

Всяка сутрин потребителите имат възможност да се

управление на паричните наличности, осигуряване

насладят на богата закуска и по късно да си починат в

финансови ресурси

уютния лоби бар и градина.
Фирма „Ирон“ ООД е изградила мрежа от магазини
Хотел „Форум“ е на 10 минути пеша от центъра на град

за хранителни стоки, хотел, ресторант и детски кът и

Пазарджик и само на 30 км. от град Пловдив – Град до-

басейн с централно място, удобно за клиентите, като

макин на Европейска столица на културата 2019 г.

туристите и потребителите на хотелиерски услуги се

ОРГАНИЗАЦИОННА И
УПРАВЛЕНСКА СТРУКТУРА
За успешен и перспективен бизнес, отговарящ на Европейските изисквания фирма“Ирон“ ООД, управляваща
Хотел „Форум“ е необходимо непрекъснато да подобрява качеството на обслужване и да увеличава обслужващия персонал на хотела, ресторанта и детският кът, за
което е необходимо качествено обучение на персонала
и подобряване качеството на предлаганите хотелиерски,
ресторантьорски услуги с цел привличане на туристи.
За просперираща и съвременна структура на организация и управление на висшето ръководство на
„Ирон“ ООД, управляваща Хотел „Форум“ е необходимо
непрекъснати маркетингови анализи и проучвания на
потребителското търсене и потребителските предпочитания. Степента на разбирателство и сътрудничество
между различните организационно-управленски отдели
е успехът на бизнес-действията на фирмата и просперитета на фирма „Ирон“ ООД, управляваща Хотел „Форум“ с
изграден ресторант, лоби бар, детски кът.
Основните цели и технологията на работа зависят изцяло от общото управление, най-вече от организацията
на съвместната работа на мениджъра и служителите на
хотела и ресторанта. Придържането на изпълнението
на основните маркетингови и стратегически цели е
пътят към перспективното бъдещо развитие на Хотел
„Форум“. Чрез планиране, организиране, контролиране
и изпълнение на стратегическите маркетингови цели
и създаване на нови хотелиерски, ресторантьорски
и туристически услуги, както и чрез подобряване и
усъвършенстване на предлаганите кетърингови услуги
и подобряване качеството на обслужване на туристическите контрагенти се постига чрез добрия имидж и
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обслужват от компетентен, квалифициран персонал с
необходимото туристическо, хотелиерско и ресторантьорско образование с владеене на поне два западни
езика. Основните лидери на фирмата са: управителя със
мениджърските и маркетинговият стил на управление
със знанията и умения които притежава, висококвалифициран главен готвач с международно признание,
предоставящ разнообразни ястия за потребителите на
хотела и ресторанта, както и обслужващия персонал,
които се грижи за качественото обслужване на клиентите и техните предпочитания, като изцяло задоволяват
интересите на потребителите.
Уменията и обученията на персонала са изравнени
със конкурентната стратегия за лидерство на пазара,
чрез мотивация, мобилизация, екипност и съвместна
управленска организационна среда. Стимулиращото
заплащане и израстването в йерархичната структура
на управление е основен стимул за усъвършенстване
и предлагане на качество задоволяващо потребителските предпочитания, а чрез изследване и непрекъснат
анализ на потребителското поведение на клиентите се
подобрява и организационната среда, обслужването
и качеството на предлаганите услуги в хотела, както и
разнообразната и здравословна храна в ресторанта.
Правомощията и отговорностите са разпределени
според различните длъжности заемани от персонала и
от обслужващия персонал на хотела, ресторанта, лоби
бара и детския кът. Ценностите които оказват с труда си
и вниманието е вежливото и качествено обслужване на
потребителите като приоритет оценен от управителя и
стимулиран със допълнително заплащане.
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Силната културата и образованието на персонала и служителите са от огромно значение за развитието, перспективата
и позиционирането на хотела на пазара, за което се предлага непрекъснато безплатно обучение и усъвършенстване
на персонала.
Фигура 1. Управленска структура на персонала
Управител
Мениджър маркетинг

Финансов, счетоводен и
маркетингов отдел

Мениджър на
ресторант

Мениджър на
хотел и детски кът

Главен готвач

Администратор

Помощник
готвач

Обслужващ
персонал хотел
и детски кът

Помощен персонал
кухня

Барман

Сервитьори

На Таблица 1. са представени заеманите длъжности и броя на персонала в съответната структура на управление
Таблица 1. Длъжности и брой на персонала
Длъжност

Брой

Управител, Мениджър, Маркетинг

1

Главен счетоводител и счетоводен

3

персонал
Мениджър на ресторант

1

Мениджър на хотел и детски кът

1

Администратор

4

Обслужващ персонал хотел

3
2
3

Камериерка
Обслужващ персонал детски кът

Помощен персонал кухня

1
1
3

Барман

1

Сервитьорки

4

Главен Готвач
Помощник Готвач
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Предлаганите хотелиерски, ресторантьорските и туристически услуги от хотел-ресторант „Форум“, собственост
на фирма „Ирон“ ООД са съвкупност от услуги, чиято
употреба предполага удовлетворение на различни потребности. В този смисъл, чрез изучаване на желанията,

Основно потребители-клиенти на Хотел „Форум“, соб-

потребителското поведение и предпочитанията на кли-

ственост на фирма „Ирон“ ООД са корпоративни клиенти,

ентите, фирмата разполага с необходимите инструменти,

бизнес клиенти, местни клиенти, индивидуални туристи,

за да идентифицира важните за потребителите услуги

както и чуждестранни туристи, които са на почивка или

за отдих, почивка и туризъм. От друга страна, анализът

на екскурзия в България. Корпоративни клиенти са:

на потребителското поведение и психологическите им

Шел България, БКТ ООД, Интернет секюритис, Пиреос

предпочитания позволява на фирмата да оцени как

Банк АД, Гея Комерс ЕООД, Ивет ООД, Шуменско Пиво

потребителите възприемат предлаганите услуги и до

ООД, Общините: София, Бургас, Варна, Фикосота Синтез

каква степен задоволяват техните изисквания и пред-

ООД. Основно като корпоративни клиенти на фирмата,

почитания.

за тях това е разработен индивидуален пакет с (нощувка,
закуска, обяд и вечеря, както и организиране на биз-

Предлаганите по време на потреблението хотелиерски,

нес срещи и семинари) за корпоративни клиенти на

ресторантьорските и туристически услуги, дават адек-

преференциални цени. След маркетингово проучване,

ватен отговор дали тези услуги отговарят на техните

вземайки предвид основни предпочитания, изисквания

очаквания, като за тази цел използва реклама, промоции

и желания на клиентите на Хотел „Форум“, фирмата се

и отстъпки, като чрез психологическо въздействие на

съобразява с поведението на клиентите потребители

потребителите, допълнително стимулира на продажбите

на хотелиерските, ресторантьорските и туристическите

на предлаганите услуги. Начините, по които се работи

услуги.

с клиентите са: осигуряване на безплатни резервации,
намалени чрез комбиниране на инклузив хотелиерски,

За задоволяване потребителските предпочитания на

ресторантьорските и туристически услуги, психоло-

хотел, ресторант и детски кът „Форум“, фирмата е изучила

гически и консултански съвети, безплатни рекламни

поведението на потребителите, неговите очаквания и

материали и брошури, интернет сайт. Търсенето на

мотивация, които са от голямо значение за задоволяване

най-доброто според изискванията на клиента; предла-

на потребностите му. Информацията какво търси, какво

гане на денонощно обслужване и телефонни линии за

очаква да намери дава възможност да бъдат създадени

потребителите.

допълнителни хотелиерски, ресторантьорските и туристически услуги от фирмата, които да отговорят на

Във фирма хотел-ресторант „Форум“, собственост на

потребителското търсене.

фирма „Ирон“ ООД се разчита на: гъвкаво управление и
максимална адаптивност към променящите се пазарни

Предвиждането на реакциите на потребителите спомага

условия; най-новите тенденции в хотелиерски, ресто-

на фирма „Ирон“ ООД, адекватно да отговори на изис-

рантьорските и туристически услуги, достъпни към

кванията и да повиши своята конкурентоспособност,

момента; млад и компетентен екип, висока степен на

пред останалите конкуренти. Изборът на потребителите

мотивация на екипа, конструктивна критика от страна

-клиенти на фирмата се основава на ползата, която пре-

на нашите клиенти, клиентите ни остават доволни и

доставя използването на всеки един от предложените

работата ни се превръща в реклама.

хотелиерски, ресторантьорските и туристически услуги.
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Анализирайки ролята на потребителското поведение на клиентите на хотел-ресторант „Форум“, собственост на фирма
„Ирон“ ООД, потребителите и типологиите клиенти в ерата на глобализацията, може да се дискутира как знанията за
потребителското поведение на клиентите могат да бъдат полезни в развиването промотирането и продаването на
хотелиерски, ресторантьорските и туристически услуги
Фигура 2. Ръст на потреблението на хотелиерски, ресторантьорските и туристически услуги за първите 6-месеца на 2017 г.

На Фигура 2 се наблюдава, значително увеличение на потреблението на хотелиерски, ресторантьорски и туристически услуги за първите 6 месеца на 2017 г. при посещенията с цел почивка, отдих и туризъм, като са реализирани
16 026 посещения и ръст от 8. 4%, осъществени от чуждестранни туристически групи, следвани от индивидуалните
клиенти с цел отдих и почивка-ваканция а също и значително са се увеличили посещенията с цел бизнес срещи,
провеждане на семинари и обучения, както и гостуване, като са реализирани 3 602 посещения и ръст от 6. 5%.
В условията на пазарна икономика дейността на всяка фирма, се определя от клиента, които е основен потребител на
хотелиерски, ресторантьорските и туристически услуги в зависимост от потребностите му и неговите предпочитания
и необходимост. При избора на хотелиерски, ресторантьорските и туристически вид услуга, потребителя изразява
своето желание за този продукт, като посочва на продавача какво точно търси и от какво има нужда. По този начин и
фирмата определя, какви хотелиерски, ресторантьорските и туристически вид услуги/продукти да продава на пазара.
Фирма „Ирон“ ООД, предлага хотелиерски, ресторантьорските и туристически вид услуги/продукти, които ефективно
и напълно удовлетворяват потребностите и изискванията на клиентите. Фирмите които не оценяват желанията и
предпочетените хотелиерски, ресторантьорските услуги/продукти губят своите потребители.
Основните мотиви за търсене и потребление на хотелиерски, ресторантьорски и туристически вид услуги/продукти, както и анализа на потребителското поведение предоставя на Фирма „Ирон“ ООД значителен капацитет от
знания за познаване на предпочитанията на клиентите. За осъществяването и развитие на успешна хотелиерска,
ресторантьорска и туристическа дейност на съвременния туристически и хотелиерски пазар е необходимо „Да
познаваш клиента“, което един от основните принципи за ориентацията към туристическия потребител. Хотелиерските,
ресторантьорските и туристическите потребителите предоставят правилното решение на фирмите да развият своите
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възможности, а също така и да прогнозират потреби-

• Финанси, които отразяват действителното финансо-

телските потребности, както и да предлагат на хотели-

во на фирмата, което е добро, тъй като има безвъз-

ерски, ресторантьорски и туристически услуги, които

мездно финансиране за създаване, разработване на

се ползват с най-голямо търсене, като непрекъснато

хотела, а също така и за наемане на специалисти в

подобряват взаимоотношенията си с потенциалните

областта за 12 месеца, където са осигурени заплати

клиенти- потребители.

и осигуровки на наетия персонал.

АНАЛИЗ НА МАРКЕТИНГОВАТА
ОБКРЪЖАВАЩА СРЕДА ВЪТРЕШНИ И ВЪНШНИ ФАКТОРИ
ОКАЗВАЩИ ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ
ПОТРЕБИТЕЛСКОТО ПОВЕДЕНИЕ

Фирмата не използва кредити и няма просрочени
задължения към други фирми, бюджета и персонала.
Паричният приходен поток е стабилен и не затруднява
извършването на паричните разходи.
• Организацията на фирмата се състои от млади
специалисти, амбициозни и с добър мениджърски

Многобройни вътрешни фактори оказват различно вли-

нюх. Работещите във фирмата – общо 28 души са

яние върху резултатността на фирмената маркетингова

висококвалифицирани с добри организационни и

дейност, а когато са взаимосвързано, те действат и като

производствени умения.

комплексен набор, като образуват маркетинговата среда
на организацията. Редица фактори като производствени

Всички те са мотивирани за работа, за перспективни

ресурси, дейности, планове, умения и др., които фирмата

финансови резултати, а технологията и оборудването на

използва за своите маркетингови цели и стратегии са

хотела, ресторанта са съвременна техника отговаряща

под контрол на организацията и са „променливи под

на европейски стандарти.

контрол”. Поради тези причини всяка фирма периодич-

• Маркетинг специалисти се грижат за- фирмен

но трябва да оценява и преоценява вътрешната среда

престиж и имидж, поддържан сред потребителите

на маркетингова си дейност.

от качеството на предлаганите хотелиерски, ресторантьорски и туристически услуги със качество и

Фирма „Ирон“ ООД има редица предимства пред свои-

—— Анализ на външните фактори – се представя от

Затова ще използваме списъка на Котлър от дейности

компонентите на външната среда, чието въздействие

(Котлър, 1997: 82-83) при извършване на анализ на пре-

оказва влияние върху ръста и успеха на бизнес орга-

димствата на вътрешната среда, а те са:

низацията. Външните фактори оказващи влияние на

• Производство- дава ясно описание на материална-

развитието на бизнеса са:

та база на фирмата е в добро състояние и достатъч-

• демографска среда, при която всеки маркетолог, ще

на за настоящия обем на производство, като за част

направи избор като се интересува от: големината

от дълготрайните материални активи са технически

и прираста на населението в различни градове и

нови и съвременни.

държави; природна среда; юридическа и политиче-

Производствените мощности са натоварени и работят с
пълния им капацитет и тогава фирмата има голям обем
производство и прави икономии от мащаба.
В представената фирма в настоящият казус, производството се разглежда основно при ресторанта предимно
в производството на храни, както и собствено производство за сладкарски изделия, задоволяваща потребностите и предпочитанията на най-малките-децата.
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цени достъпни за потребителите.

те основни конкуренти в бранша със сходна дейност.

ска среда; икономическа среда; социално-културна
среда; технологическа среда. възрастово разпределение; етническа смесица;
На интересуващите ни пазари населението е възрастово разнообразно, а предлаганият продукт интересува
всички възрастови групи (без бебета). Образователни
равнища на потребителите са със сравнително най-високо образование в страната.
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Икономическа среда, оказва влияние при икономи-

Масовият пазарен подход може да бъде ефективен при

ческите и конкурентните сили в маркетинговата среда

две условия като:

оказват влияние върху решенията и дейността както

• голяма част от потребителите е необходимо да

на маркетинговите специалисти, така и на клиентите.

имат сходни потребности от предлаганата услуга/

Много малко са фирмите организациите, които работят

продукт;

без конкуренция. За да се обхванат всички въпроси

• фирмата трябва да бъде в състояние да развие и

по икономическата среда е необходима информация

поддържа единичен маркетинг микс, задоволяващ

за: брутният вътрешен продукт – общо и на човек от

потребностите на потребителите.

населението; потребителското поведение, тенденциите,
спестяванията на населението, заетост и безработица и

Фирмата „Ирон“ ООД идентифицира комплекта от про-

др. ; инфлация, стабилност на цените и валутните кур-

дуктови потребности, които са общи за новите потреби-

сове, мита и вносни тарифи и такси, данъци и др. Към

тели на масовия пазар. Потребностите на потребителите

тази информация се прибавят и друга икономическа

от хотелиерски, ресторантьорските и туристически

информация с цел анализ на напълно чуждия пазар, като

услуги са сходни, има асортиментно разнообразие

се изготвя маркетингов план и стратегия.

и богата кухня в ресторанта, хотела, предназначени
за различни потребители (например за хотелиерски,

Специалистите по маркетинг анализират и конку-

ресторантьорските и туристически услуги за деца и за

рентната среда, в която ще работи фирмата, а именно,

възрастни). Фирмата използва пазарно-сегментацион-

предимно за: брой конкуренти на пазара; структура

ния подход, които се състои от група от индивиди, групи

на пазара; сложност на пазарното позициониране и

или организации, имащи една или повече характерни

маркетинг-микс.

черти, като ги превръща в група с относително сходни
продуктови потребности. Основна причина за използ-

Технологическа среда, за която Ф. Котлър дава съ-

ване на сегментационния подход е, че в хетерогенния

вети на маркетолозите да наблюдават тенденциите в

пазар една фирма е по-способна да развие маркетингов

технологиите (Котлър, 1997: 159-160) за: ускорен ход на

микс, който удовлетворява относително хомогенна част

технологическата промяна, при които пазарът посреща

от масовия пазар, отколкото да създаде маркетинг-микс,

непрекъснато нови услуги/продукти.

който ще отговаря на продуктовите нужди на всички

Времето между пораждането на идеи за нови продукти
и тяхното появяване на пазара става все по-кратко.
Независимо към какви пазари се насочва фирмата, управлението й трябва да определи целевите си пазари и да
разработи единичен маркетинг-микс, като го използва
за масовия пазар на хотелиерски, ресторантьорските и
туристически услуги. Този подход се предлага, тъй като

хора. Фирма „Ирон“ ООД планира през близките години
да сегментира пазара в други градове.

МИСИЯ И СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ
НА ХОТЕЛ-РЕСТОРАНТ „ФОРУМ“,
СОБСТВЕНОСТ НА ФИРМА „ИРОН“
ООД

отделните потребители в целевия пазар за определен

Главната мисия на екипа по мениджмънт е да увеличат

вид продукт имат сходни потребности и следователно

продажбите на предлаганите хотелиерски, ресторан-

фирмата ще може да задоволи повечето от потребно-

тьорските и туристически услуги, както и да създаде

стите чрез единичния маркетинг-микс. Той се състои от

нови по атрактивни, включващи забавления и атракции

един вид услуга/продукт с малко промени, с една цена,

за туристите. Но за тази цел ще е необходимо и много

програма за насърчаване на продажбите, насочена към

добро качество на обслужване, както и нови привле-

всеки, както и една дистрибуционна система, достигаща

кателни пакети и промоции, за да стане по известно

до всички потребители в общия пазар.

търговското име. Целта на всичко това е по-големият
пазарен дял да намали разходите за единица продукт
и увеличаване на доходите в дългосрочен план, а това
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ще стане чрез създаване на лоялни и корпоративни VIP

Краткосрочни цели

клиенти. Чрез създаване на търговска марка и добро

• Усъвършенстване, създаване на нови и развитие на

име ще бъде е конкурентноспособен на туристическия

предлаганите хотелиерски, ресторантьорските и

пазар между всички конкуренти, създавайки бариера

туристически услуги, които предлага фирмата.

за новите преки конкуренти. И поради тази причина

• Придържане към печалба в размер на 45% от себе-

екипа по мениджмънт е избрал ценовата политика, при-

стойността на хотелиерски, ресторантьорските и

вличаща гости употребяващи повече от предлаганите

туристически услуги.

пакетни туристически услуги и продукти. За в бъдеще
се предвижда лидерство на качеството и на предлага-

• Увеличаване на размера на печалбата със 45% до
2017 г.

ните услуги и продукти, позволяващо формиране на

• Високо Европейско качеството на предлаганите

по-високи цени, и склонност на гостите да пренебрегнат

хотелиерски, ресторантьорските и туристически

стойността на услугите за сметка на качеството.

услуги, както и обслужване на клиентите.

Дългосрочните цели на компанията са

• Завладяване на хотелиерски, ресторантьорски и
туристически пазар 65% до края на 2017 г.

• Подобряване, мотивиране и контрол на персонала,

• Създаване на нови хотелиерски, ресторантьорските

чрез допълнително стимулиране и безплатно обу-

и туристически услуги и пакети задоволяващи по-

чение.

требностите и желанията, както и предпочитанията

• Създаване и въвеждане на нови и промоционални
хотелиерски, ресторантьорските и туристически
услуги, пакети с отстъпки, както и привличане нови
и чуждестранни клиенти на хотел-ресторанта.
• Привличане на по голям брой чуждестранни туристи в общата структура на клиентите.
• По-добра и продължителна рекламна дейност.
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на клиентите.
• Качество за всички клиенти на достъпни цени за
всички клиенти.
• Активна реклама и рекламни кампании.
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SWOT- АНАЛИЗ НА ХОТЕЛ-РЕСТОРАНТ „ФОРУМ“, СОБСТВЕНОСТ НА ФИРМА
„ИРОН“ ООД
СИЛНИ СТРАНИ

• Пазарно ориентиран алтернативни хотелиерски, ресторантьорски и туристически услуги/
продукти.
• Конкурентоспособност пред останалите свои конкуренти.
• Близост до транспортни възли, атрактивно местоположение в центъра на града, с много
обозначителни и насочващи табели, с удобно място за паркиране.
• Разполага с лиценз за от хотелиерски, ресторантьорски и туристически услуги/ продукти
и дейност.
• Високо квалифициран персонал, добро качество на обслужването.
• Сигурност на клиентите (спазване на гарантираните резервации, спазване на публикуваните
цени и условия).
• Пълен набор от от хотелиерски, ресторантьорски и туристически услуги/ продукти.
• Модерен, красив и удобен интернет сайт, където клиентите могат да си направят он-лайн
резервация от вкъщи:
• Съществуващи критерии за доброволната сертификация на национално и регионално ниво
в областта на
• Натрупан опит (професионализиране) в сферата на обслужването

СЛАБИ СТРАНИ

• Липса на национална стратегия насочена към устойчиво туристическо развитие;
• Липса на работеща комуникация между субектите в туризма - обществени структури и
държавни инстанции: липсва съгласуваност и синергия;

ВЪЗМОЖНОСТИ

• Възвръщане на доверието на българския потребител чрез подкрепена от бизнеса и държавата информационна кампания и адаптирани за него от хотелиерски, ресторантьорски
и туристически услуги/ продукти, отговарящи на съвременните технологии и модели на
потребление;
• Подобряване на достъпа до финансови средства в рамките на европейските програми;
• Създаване на атрактивни от хотелиерски, ресторантьорски и туристически услуги/ продукти,
изградени върху общи природни и културни ресурси;
• Значително облекчаване на административните изисквания свързани с продукта „домашно
гостоприемство” и останалите услуги в сферата на алтернативния туризъм;

ЗАПЛАХИ

• Държавните структури все още не разбират интереса от развитието на хотелиерството и
туризма;
• В работата на държавните институции липсва съгласуваност
• Лошото обслужване съчетано с ниските цени като основен маркетингов инструмент правят
особено трудна промяната в имиджа ни на туристическа дестинация;
• Загуба на много от традиционните занаяти и умения създава опасност от бърза загуба на
идентичност и автентичност на местата с потенциал за развитие на алтернативен туризъм;

В таблица 2 е направен Swot анализ на силните и слабите страни на хотел ресторант „Форум“, собственост на фирма
„Ирон“ ООД, в предвид възможните заплахи са взети мерки за проспериране на фирмата и конкурентноспособност
пред останалите с цел развитие. Преценени са силните и слабите страни и са предвидени стимулиращи методи за
хотелиерски, ресторантьорски и туристически услуги/ продукти, чрез промоции и комплектоване на няколко вида
хотелиерски, ресторантьорски и туристически услуги/ продукти.
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нова възможност за повишаване на стандарта на живот
на населението и намаляване на безработицата в страната, както и в дадени райони с един бурно развиващ се

Конкурентният пазар налага високо качество на предла-

отрасъл през последните години, допринасящ приходи

гането на хотелиерски, ресторантьорски и туристически

от чуждестранна валута в страната- туризма.

услуги/ продукти. С въвеждането на нови стандарти

—— Очаква се през 2017 г. по-високи туристическите

за повишаване качеството на туристическия продукт

чуждестранни туристопотоци с тенденциите за посте-

и туристическото обслужване, чрез новия Закон за

пенно увеличаване на хотелиерски, ресторантьорски

туризъм и Наредбата за лицензиране се създаде един

и туристически.

конкурентоспособен международен пазар на хотелиер-

—— С присъединяването на България към ЕС бурно се

ски, ресторантьорски и туристически услуги/ продукти.

развива хотелиерството и туризмът като едно от най-

С влизането си в Евросъюза за България възниква
възможността да използва Европейските Структурни
Фондове. Общи предимства: членство в общност на
стабилност, демокрация, сигурност и просперитет;
нарастващ вътрешен пазар и повишаващо се вътрешно
търсене; свободно движение на работна ръка, стоки,
услуги и капитали. Макроикономическите ефекти са:
нарастване на преките инвестиции от чужбина, дължащо се на повишеното доверие сред бизнеса; централна
роля в региона, на геополитическото положение на
България я прави свързващо звено между Балканите и
регионите на Черно море и мост за взаимоотношенията

печелившите пера на икономиката ни, като най-много
туристически пристигания са реализирани от страните
членки - Германия, Гърция и Англия.
—— Хотелиерството и туризмът е една предпоставка
за опазването на културно историческите ценности и
на природните забележителности. Все по-растящи са
нуждите на потребителите- клиенти от хотелиерски, ресторантьорски и туристически услуги, отдих, комфорт, уют
и спокойствие, на европейско качество на българските
услуги.
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между страните в Европейския съюз. Ползите за хотелиерски, ресторантьорски и туристически фирми са:
увеличаване на фондовете на ЕС за защита на околната
среда, образование и подпомагане на малките и средни

процедура в бизнес администрацията при износ.
Разнообразните хотелиерските, ресторантьорските и
туристическите услуги/ продукти и прогнози от наблюденията на развитието на фирма „Ирон“ ООД, показват,
че съществува един добър потенциал за развитие на
хотелиерството в България.

ИЗВОДИ
—— Развитието на хотелиерството, ресторантьорството
и туризма дава икономически тласък на съвременния
туризъм по Европейски стандарт напълно отговарящ
на изискванията и стандартите на ЕС.
—— Развитието на хотелиерски, ресторантьорски и туристически услуги предлагани от фирма „Ирон“ ООД са
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ЗАКУПУВАНЕТО
НА СУРОВИНИ И
МАТЕРИАЛИ ОТ
КОНТРАГЕНТИ
Ана Стрехина, сп. Финанси и счетоводство

През далечната 1992 година фирма Цима, прави първите си стъпки и прохожда на
пазара. Първоначалната дейност на фирмата е била производството на сироп за
разреждане. След няколко успешни години, през 1999 г. все пак собственикът на
„Цима – 99” трансформира и изцяло променя основната си дейност. Пренасочва
се и залага на производството на домашни сладка и конфитюри. Стратегията му се
оказва успешна. Фирмата се развива с бързи обороти и само след няколко години
на пазара през 2003 г започва да прави първите си износи за европейските пазари.
2004 г е паметна година за „Цима-99”. Тя получава първата си външна оценка за
своя труд - на Международният панаир в Пловдив е наградена със златен медал
за производството на домашен конфитюр от ягода. Не случайно „Ягодата” е символ на фирмата и основен плод от нейното производство. Същата година „Цима
99” се сдобива и с нова и модерно оборудвана фабрика, отговаряща на всички
европейски изисквания като една бъдеща членка на ЕС. Към днешна „Цима-99” е
утвърдена марка за качество на своите продукти, които освен, че се предлагат във
всички големи вериги на Българският пазар, продуктите и се изнасят за страните
от Европейския съюз, Америка, Канада, Израел, Египет, Китай и Япония.
През 2013 г в раздел „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци”, националната класация на 10-те най – печеливши компании в бранша, „Цима - 99” заема
пето място с печалба от 2 046 000 лв. За последните 5 години компанията има 11
% ръст. Пазарният дял е 51% - български пазар, 49% - износ. Дяловите вноски на
основателя и собственик на „Цима - 99” Цветан Жеков са 51% и съответно по 24, 5
% за двамата му синове и съдружници – Георги и Николай Жекови.
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зависимост от климатичните условия), но
процесът е изключително сложен със съ-

Основната мисията на фирма Цима – 99 ООД е производството на

пътстващи ежедневни проблеми по една

конфитюри и домашни сладка по специално разработени рецепти,

или друга причина.

които имат за цел максималното достигане на вкусовете на някогашното домашно сладко, което са правели нашите баби. Мотото на
фирмата е „Вашите баби „работят” за нас, домашното сладко е вече
при Нас”.

ЦЕЛ

„ПЪТЯТ НА ЯГОДАТА”
Още преди да започне кампанията е нужна
сериозна подготовка и организация, която
е в следствие на натрупан опит и допусна
грешки от минали години.

Целта на фирмата е да НЕ е една от многото, или слагана под общ

• Обособява се мястото за съответната

знаменател с всички останали от бранша, а да е марка с традиция,

цел, спрямо изискванията за контрол

която да присъства на всяка българска трапеза, като нещо вкусно и

и качество на суровини и материали

истинско приготвено от добрите ръце на баба. Целта е марката „Цима

участващи в производството на храни-

„ да не е само разпознаваема, но и запомняща се и предпочитана

телни продукти.

спрямо останалите. И не на последно място този вкус и традиции

• Набавя се необходимият амбалаж

да се покажат на света, да се докоснат до колкото се може повече

• Подготвят се междините хладилни каме-

хора и нации.

БЪДЕЩИ ЦЕЛИ
В началото на 2018 г да стартира строежа и изграждането на нова
производствена база, покриваща нуждите на развиващата и растяща
фирма.

ри за съхранение преди транспортиране до основните камери
• Изготвят се графиците на отдел транспорт за да се съвместят ежедневните задължения с кампанията по превозване
на пресните плодове
• При нужда се провеждат инструктажи

Ключовият двигател задвижващ успеха на „Цима – 99” 25 години на

на хората участващи пряко в кампани-

пазара е следването на една проста максима: Цената не е основен

ята за входящ контрол на качеството и

фактор. Качеството на продукта, който предлага, заема централно

необходимата първична съпътстваща

значение и място, т. е баланса качество за цена, а не цена за сметка на

документация (стокови разписки, кан-

качество. Провеждането на маркетингови проучвания на база – па-

тарни бележки, декларации или серти-

зари, предлагани продукти, конкурентни фирми, вкусови предпочи-

фикат за произход на стоката)

тания на потенциални бъдещи клиенти – местни и чуждестранни са

• Изготвят се графици и на технолозите,

задължителни за адекватните управленски решения, цели стратегии,

тъй като те имат основна роля в ока-

към които фирмата се стреми. С не по малко значение е и ясната

чествяването и контрола (вземане на

йерархична структура на управление, на която залага ръководството

проби за анализи) на приемащата стока.

на фирмата (прил. Таблица 1).

• Изготвяне на прогнозни справки за
нужните количества на база минали

Основният плод и символ на „Цима-99” е ягодата и именно поради

годи и сключени договорни отношения

този факт, фирмата създава и поддържа от 2008 г. собствени насаж-

с настоящи и бъдещи клиенти:

дения между 30-50 дка. Въпреки това те са крайно недостатъчни
за капацитета на производителност на фирмата. Точно поради тази
причина се налага изкупуването на същата от външни доставчици
и контрагенти, с които „Цима -99” ООД поддържа дългогодишни взаимоотношения. Като цяло кампанията по изкупуването не е повече
от 40 дена, от началото на месец Май до средата на месец Юни (в
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За последните няколко години те са

твена от компетентните лица за това, ягодата остава за съхранение

били както следва

в междините хладилни камери. На този етап отговорността е вече в
ръцете на длъжностното лице – „специалист доставки”, който носи от-

За 2013 г са закупени и придобити 104 тона

говорност за съхранението и организирането на транспортирането

ягода

и до основните камери, които са на 25 км от производствената база

• 24 т. от собствени насаждения

на „Цима- 99”. Престоят в междините камери не може и не трябва да

• 39 т. от закупена българска ягода

бъде повече от 24 часа. След като ягодата бъде транспортирана до

• 41 т. от внос

основните камери, там тя бива почистена, партидирана, разделена

За 2014 г са закупени и придобити 188 тона
ягода
• 24 т от собствени насаждения
• 44 т от закупена българска ягода
• 120 т от внос
За 2015 г са закупени и придобити 230 тона
ягода
• 43 т. от собствени насаждения
• 114 т. от закупена българска ягода
• 73 т. внос

по сортове и качества. Последен етап е взимането на проби от технолозите за анализи на PH, сухо вещество, забранени пестициди Прави
се последна проверка за правилното окачествяване на ягодата, след
което се входира за престой.
Основните съпътстващи проблеми, с които се сблъсква Цима- 99 по
време на кампанията са:
• Често възникват конфликти ситуации с доставчиците относно
оспорване на процеса на окачествяване на доставената от тях
продукция.
• Прясната ягода е бързо разваляща се продукт и при не адекватни действия или вземане на решения, се стига до бракуване на

За 2016 г са закупени и придобити 79 тона

големи количества, което само по себе си води до неоправдани

ягода

финансови загуби за фирмата

• 28 т. от собствено производство

• Основните камери, не са собственост на „Цима”. Това води до

• 20 т. закупена българска ягода

допълнително забавяне и допълнителен документооборот, кой-

• 31 т. внос

то „Цима 99” е длъжна да представи, да се съобразява и спазва
вътрешните правила за качество и контрол на своя партньор.

ПРОЦЕС НА ИЗКУПУВАНЕ

Описаният по горе процес дава яснота за физическото изпълнение

„Цима – 99” изкупува прясна българска ягода

на процеса, през етапите и трудностите, които минава кампанията.

в обособения пункт за целта. Отговорността

Освен „дългият път” на ягодата, дълъг път изминава и документообо-

по изпълнение е възложено на компетентно

рота, докато стигне до отдел счетоводство за обработка на докумен-

лице, което познава видовете сортове, с

тите за счетоводни и данъчни цели.

които работи фирмата и може да окачествява получената стока. За съжаление доставчиците са дребни земеделски производители с малък капацитет от насаждение. Което
означава, че всъщност много доставчици
за сметка на количествата. Ягодата е плод
който узрява поетапно в продължение
на около 30 дни. Това означава, че един и
същ контрагент доставя всеки ден малки и
различни количество. Това от своя страна
означава, че всяка доставка трябва да бъде
придружена със нужната съпътстваща документация. След като бъде приета и окачес-

В края на всеки работен ден се представят първични документи за
закупената ягода. Достоверността на които се прави с насрещна проверка от справка, която се получава един път седмично от Основните
камери за приетата от тях стока. Така ако има някакво разминаване в
количествено отношение се търси причината за това. Когато всичко
е изрядно се пристъпва към изготвяне на справки за задълженията
към доставчици.
Основните проблеми с които се сблъсква кампанията от счетоводна
гледна точка са:
• забавяне разплащанията с контрагенти
• невъзможността за незабавна обработка на счетоводните документи
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• невъзможност за незабавни количествени справки към определен момент
• липсата на своевременна информация допринася за деорганизация и понякога за вземане на неадекватни решения поради липсата на същата.
Като превантивна мярка или по скоро като решение на този проблем би могло да бъде изграждането на собствена
хладилна камера достатъчно голяма за да покрива нуждите на фирма като „Цима – 99”. Това значително ще скъси
дистанцията от момента на възникване на действията до крайната точна до която трябва да достигне информацията.
Ще спести време и средства за фирмата от наеми и договорни отношения с трети лица. Друг е въпросът обаче дали
е рентабилно да изградиш и поддържаш такова съоръжение.
Чисто счетоводно целият този дълъг „път” на ягодата се осчетоводява засягайки само няколко счетоводни сметки със
съответните им аналитичности.
с/ка 301 – материали- активна сметка по дебита, на която се завеждат количествата на закупената ягода.
с/ка 400 – доставчици – пасивна сметка, по кредита, на която са възникналите задължения към доставчиците на Цима
с/ка 500 - каса в лева или с/ка 502 разплащателна сметка в лева – активни сметки по кредитите на които са отразени
разплащанията с контрагентите.
Пример за осчетоводяване на закупена ягода:
Дт с/ка 301 – 1000 лв
ан. с/ка 01 склад – камера 1
ан. с/ка 02 партида – 160517
ан. с/ка 03 количество – 1000 кг
Кт с/ка 400 – 1000 лв.
Ан. с/ка 04 – доставчик ххххх ООД
Дт с/ка 400 – 1000лв.
Ан. с/ка 04- доставчик ХХХХХ ООД
Кт с/ка 500 – 1000 лв.
Таблици 1, 2

В статията са използвани данни от официалният уеб-сайт на компанията: http: //www. cima99. com/index. php

48

ЕВРОПЕЙСКО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ

Наука и Бизнес 06/2016

УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО
В ТУРИЗМА ПО ПРИМЕРА НА
КАФЕ-БАР „ВЕСЛЕМ” ЕООД
София Стойкова, сп. Мениджмънт в туризма

„Веслем” ЕООД с управител г-жа Величка Поибренска,
постоянен адрес град Пазарджик, адрес на управление, улица „Батак 26”. ЕИК: 203208948. Вписана в Търговския регистър през 2014 година, новооткритата
фирма започва да развива своята дейност в сферата
на кафе-бар „Coffee Break”. Дейността на фирмата е насочена в сферата на обслужването. Земята е собствена, като следва да се отбележат правилният избор на
локацията и мястото на дейност. Местоположението
е в актуалната част на града с голям поток от хора и
висок бюджет за интериорен дизайн. Заведението е
решение за липсата на социална атмосфера, вечери
и атрактивни игри на „Еврошанс” като допълнително
забавление на клиентите.
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ПОТРЕБИТЕЛИ
Платежоспособност-голяма част от клиентите са средно платежоспособни 70%, а високо платежоспособни са едва
30%. Националност - българи - 50%, турци - 30% и 20% - други. Възраст - 50% от клиентите са на средна възраст, 30%
са младежи и 20% други. Мотиви-клиентите, предпочитащи заведението е поради ниските цени, свежа обстановка,
изживяванията на игри, промоциите, безплатен Wi-Fi и безплатен паркинг.

КОНКУРЕНТИ
Местоположение-посещаван от младите потребители и най-близо е заведение „Космополитън”, но „Ministry of Planet”
е най-големия конкурент, които се намира на по-далечно разстояние и се посещава от по-големи групи празнуващи
различни поводи.
Имидж- най-известния с утвърдено име на пазара е „Ministry of Planet”, предпочитан от повечето хора, колкото за
„Космополитън”, въпреки малките си размери в сравнение с другия конкурент е известен с голямо одобрение от
страна на младите потребители.
Цени и качество-и двата наблюдавани заведения поддържат почти еднакви нива на цените с пренебрежими отклонения. Изключение прави „Ministry of Planet” чиито услуги са по-скъпи, но със значително по-високо качество. При
„Космополитън” качеството не е на толкова високо ниво, което влияе отрицателно на мнението на клиентите.
Разнообразие - „Ministry of Planet” е най-големият и отдалечен конкурент като използването на разнообразна кухня
е огромно. „Космополитън” предлага не толкова добро качество и разнообразие.

ДОСТАВЧИЦИ
Дейността на фирмата определя и обуславя нейните доставчици, които са доказали своята надеждност. Това са лицата
който предлагат необходимите материали, суровините на тяхното обслужване, чрез количеството, качеството и цената.
Доставчиците са избрани поради следните критерии от „Веслем” ЕООД - качество на продуктите, надеждност за бърза
доставка, фактури придружени с всяка заявка, възможности за разсрочено плащане и висок рейтинг на пазара.
Стоки

Доставчици

Начин на доставка

Кафе, чай, захарни изделия, ядки и сладкиши

„Дичи” ЕООД

Доставка на място

Безалкохолни и алкохолни напитки

„Гепард” ООД

Доставка на място

Местни продукти, полуфабрикати и млечни продукти

„Дисте 76” ЕООД

Доставка на място

Плодове и зеленчуци

„Биофрута” ООД

Доставка на място

Сладоледи

„Чичо Чарли” ЕООД

Доставка на място

УПРАВЛЕНИЕ И ПЕРСОНАЛ
Водещо място за нивото и качеството в „Coffee Break” са знанията, трудовия стаж, образованието и персоналните
качества който притежават повечето служители, като това води до хармонични отношения между тях и повишаването на ефективността на „Веслем” ЕООД. Персоналът на заведението е постоянен и сравнително млад, енергичен
и добре обучен. Начело на фирмата е собственикът на заведението, който осъществява пряк контрол над всички
свои служители, стреми се екипа да бъда сплотен и да дава максимума от себе си. По-голямата част от работата на
собственика преминава в букмейкърската мрежа на „Евробет” ООД, който имат подписан договор с компанията-лидер
на пазара на числовите игри. За тази цел, поради големия интерес на клиентите има два служителя, който са обучени и
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ОСНОВЕН ТЕКСТ НА КАЗУСНОТО
ИЗСЛЕДВАНЕ

опитващи късмета си. Следва управителя на заведението,
като основната функция е да организира, контролира и

Методите за анализ на казуса включват дескриптивен

планира цялостната дейност в заведението, да се грижи

анализ относно извършваните дейности за качество на

за това всичко да е на ниво, задачите да се разпределят

използваните материали, качество на продукта, качест-

равномерно и всеки служител да спазва установения

во на обслужването и качество на управлението във

ред и клиентите да са доволни. Контролира за качество-

„Веслем” ЕООД. Проведено е също така дълбочинно

то на съхраняваните артикули, контролира правилното

интервю с въпроси от собственика за успеха на заве-

използване на машините и съоръженията. Управителят

дението.

участва и в ръководенето на производствената зона за
посрещането и изпращането на гостите за най-подходящото обслужване в „Coffee Break”. Приема препоръки
за предварително запазване на места, за празници
и празненства, съставя съвместно със собственика
график за работата на 3 бармана професионалисти и
запознати с тънкостите за отличен вкус и вид на всяко
питие, 5 сервитьорки, които са лицето на заведението,
1 готвач, който отговаря за всичко свързано в кухнята,
както и ръководи работния цикъл за почистването на
санитарните възли от 1 чистачка. Счетоводителят, които
отговаря и обработва документацията на фирмата, е от
счетоводна кантора. Общият персонал на фирмата се
състои от 15 длъжностни лица.

КАЧЕСТВО НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ
МАТЕРИАЛИ
Позиционирането на помещението в заведението е съобразено с бързото, удобното и безопасното движение на
персонала. Просторното помещение за клиентите е към
главната улица на града, като по-този начин клиентите
се радват на обилна естествена светлина. Качеството на
цветовете в заведението са подходящи, топли, златисти,
кафяви и светли. Линията на обзавеждане е в изчистени прави форми със съвременен дизайн. По средата
на заведението са разположени десет масички с по
четири комбинирани столчета на водещи италиански
дизайнери, както и около тях има допълващи елементи

ФИРМЕНА КУЛТУРА

от естествени растения. Диваните са в зоната със сепа-

Силната фирмена култура в „Coffee Break” е видима за

концепцията от светла кожа. Капацитета на заведението

пазарния успех на заведението, тя спомага за пълно-

е сравнително голям, като побира около 65 клиента. Ин-

ценното оползотворяване на разполагаемите сили и

тересен акцент са завесите на заведението, показвайки

средства, за по-лесното преодоляване на трудностите,

желание за внасяне на уют и светлина. Баровете са два

за свеждане до минимум на допустимите рискове. Ком-

на брой, като на всеки бар има по пет столчета, качест-

плексното и динамично отражение на отношенията, цен-

вената изработка и естествена красота на дървения

ностите, стила на поведение, формират всеки неин член,

материал е за създаване на елегантна визия на бара. В

да се чувства достоен за мястото, което заема. За това се

по-отдалечения край на заведението са разположени

грижи собственика и управителя на заведението, като

3 плазмени телевизора за провеждането на игрите

възприемат деликатно реакциите на своите служители,

„Еврошанс”, която осигурява предлагането на приятно

вслушват се в мнения и се стремят най-справедливо да

допълнение към времето на клиентите, дава възмож-

оценяват техните постижения.

ност за спечелване на много парични награди и емоции.

рета до прозорците-три на брой, като изцяло следват

„Веслем” ЕООД от своя страна печели уникално забавление на клиентите, по-дълъг престой, приток на нови
клиенти, обогатяване на асортимента от предлаганите
услуги от другите конкуренти и допълнителни парични
приходи за фирмата.
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Кухненското оборудване е добре разположено и опти-

и на приемлива цена спрямо потребителите. Осъзна-

мизирано, което гарантира качество, хигиена и скорост

вайки, че продукта удовлетворява важна потребност,

на изпълнение на предлаганите от менюто храни. Под-

заведението предлага ниски цени и високо качество

ходящото оборудване е налично за осъществяване на

на продуктите. Определянето на продажната цена на

качествения продукт, като включва-електрически печки,

продукта са във връзка с разходите и възможностите за

кантари, хладилни шкафове, кафемелачки, фризери, со-

печалба. При решаването на този процес „Веслем” ЕООД

коизстисквачки, апарати за варене, печене и пържене,

се е съобразил с няколко фактора: цени на другите два

съдомиялна машина, ледогенератор, климатик и други.

конкурента за подобен продукт, разходите за суровини

Всички елементи за качеството на обзавеждането са

при приготвянето му, разходи за труд, разходи по про-

подбрани, така че да са удобни както за гостите, така и

дажбата му и очаквана печалба. Анализирайки цените

за обслужващия персонал.

на конкурентите си е установено, че цените в „Coffee
Break” са на по-ниски цени в сравнение с конкурентите

Важно е да се отбележи, че заведението има паркинг,

си, които са по-високи.

неговото местоположение е пред заведението. Големият
паркинг улеснява достъпа до входната врата, но закрива

Предлагат се топли напитки-кафе, чай, мляко и други.

екстериора на заведението. От друга страна наличието

Студени напитки-безалкохолни, енергийни напитки,

на паркирани коли пред заведението подсказва, че

натурални сокове, минерална вода, фрапе, фрешове,

качеството на управление е на отлично ниво. Колкото

доматен сок. Бирата е налична, както в стъклена бутилка,

за информационните технологии, те подобряват качест-

така и наливна. Алкохолни напитки-водка, джин, коняк,

вото в предоставянето на услугите, като заведението

мента, уиски, вина и други. Коктейли- „Мохито” (бял ром,

разполага с непрекъснато видео наблюдение, софтуер,

мента, лайм, сода и кафява захар), „Пиня коада” (прясно

които спомага за улесняване извършване на ревизии,

изцеден ананасов сок, лед, захар, сок от лайм и светъл

POS терминално устройство за плащане на сметката по

ром, разбити заедно и прецедени в чаша), „Космополи-

банков път и безплатен Wi-Fi.

тън” (водка, също така от ликьор Cointreau, лимонов сок

КАЧЕСТВОТО НА ПРОДУКТА

и сок от червена боровинка), „Маргарита” (коктейл от
Kоантро, текила и сок от лайм).

Качеството за контрола на продуктите се извършва в

Кулинарната продукция включва прясно изпечени

следствие при приемане, съхранение и издаване на

кроасани и кексчета, сандвичи (багети и клуб сандвичи),

стоките за качество и количество, закупуване и серви-

аламинути (пържени картофки, пилешки хапки, топени

ране на качествени и пресни храни, осигуряване на

сиренца и други), пасти (макарони и спагети), салати,

дезинфекция, контрол върху спазването на личната и

мелби и ядки.

производствена хигиена, осигуряването на медицинско
освидетелстване на служителите.

Предлагането на качествени продукти в „Coffee Break” са
съобразени със завишените изисквания на клиентите.

Важен фактор с особено значение е менюто, което е

Освен качеството на продуктите, заведението се е нало-

пряко свързано с общата концепция на заведението.

жило на пазара с предлагането на най-важните елементи

Изготвянето на менюто е от външна фирма, като е

по отношение на външния вид на приготвените ястия,

пресъздадено реалистично как изглежда всяко питие

като се разчита на творчеството и професионализма на

и ястие от асортимента. Това е постигнато с качествени

барманите и готвача.

снимки, които да изкушат клиента, както и изчистена
визия, съобразена с типа на заведението, структурирана
подредба на съдържанието, но с ограничен асортимент
на храни. Менюто е добър рекламен инструмент, които
подобрява продажбите в заведението. Предлаганата
продукция е сравнително лесна за приготвяне, както
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и ползват клиентите, толкова по-добри финансови резултати ще отчете заведението.

Качеството на обслужването и удовлетвореността на
клиентите зависят в най-голяма степен от човешкия фак-

Фирмата наема чрез трудов договор служителите, които

тор. Персонала оказва изключително въздействие за ка-

да обслужват клиентите, и стриктно се наблюдава за

чеството на обслужване и ефективността на цялостната

спазването на условията, като основната цел е качест-

дейност, затова „Веслем” ЕООД стриктно спазва няколко

вено обслужване и свеждане до минимум текучеството

правила и дейности за изпълнение в операциите на слу-

във фирмата, като се подхожда с уважение към всеки

жителите, като всеки един от тях е длъжен да ги спазва.

служител. Подбора на персонала се осъществява като
се провеждат интервюта, като набирането на персонал

Хигиената и изграждането на работно-санитарни навици

във фирмата става чрез публикуване на обяви в сайтове

в заведението, както по отношение и на личната хигиена,

за работа. За гладкото протичане на процесите на рабо-

е представена от стандарт: чисти и добре оформени

та има методи за мотивация на персонала те са следни-

коса, брада и мустаци при мъжете, подържани и офор-

те-добро заплащане-управителя и готвача получават

мени ръце и нокти, добре изглеждащи коси, дискретен

възнаграждение, процент от общия оборот на заведе-

и ненатрапчив грим при жените, и чиста и изгладена

нието, а за барманите и сервитьорките-процент от

униформа. Личните навици на персонала задължително

сменния оборот, създаване на добра работна среда,

се избягват - поглеждането на часовника, потропването

всеки служител има безплатна консумация от заведе-

с крак, почукването с химикал по бара или масата, оп-

нието до три лева на ден, парични бонуси за работа по

равянето на дрехите, грима или ноктите, дъвченето на

празници, семейни тържества и рождени дни, осигуря-

дъвка, пиенето на кафе и пушенето на цигари по време

ване на работно облекло. За да се предотврати наруша-

на работа. Личните и служебни проблеми се скриват и

ването на правилата и изискванията на фирмата са

не се обсъждат, както и коментари за заведението, ко-

нужни санкции, като те не са да удовлетворят желание-

легите или останалите посетители. Необходимо е всеки

то на служителите, а да предпазят собственика и други-

служител да е добре запознат с техническите характе-

те служители от некомпетентни и нежелани да изпълня-

ристики и работни параметри на машините, познания с

ват стриктно задълженията си служители. „Веслем” ЕООД

електрически уреди, познания по пожарна безопасност

използва материалните санкции като средство за неиз-

и да спазва указания ред за тях. Предлаганите храни и

пълнение на нарежданията и системно нарушаване на

напитки трябва да отговарят на грамажа със съответните

работата без уважителни причини.

норми от предлаганото меню, качеството и реалност на
издаваната продукция. Компютърните и други автомати-

Схема 1. Организационнo управленска структура

зирани системи, парични суми в брой, кредитни карти,

на „Веслем” ЕООД,

издаването на касови бележки и фактури, нормативните
актове и вътрешни инструкции, свързани със стандартите на получаваните артикули и заявки за доставка,
продавани в заведението, както и реда и изискванията
за извършване на приемане и отчитане на стока, задължително трябва стриктно да се спазват. Необходимостта
от внимателно изслушване и вежливост, използването
на литературен език спрямо гостите е необходим за
по-доброто разбиране на техните нужди и желания.
Всеки един от персонала в заведението трябва да се
чувства като част от него, да умее да подържа разговор,
всички заедно да работят за една кауза-да са доволни и
обгрижени клиентите, и колкото повече услуги закупят
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намаляване на разходите за снабдяване на обекта, чрез
намиране на по- достъпни цени и организиране на

Мисията на „Coffee Break” е да задоволява променящите

различни тематични вечери, които биха разнообразили

потребности на своите посетители, чрез осигуряване

предлагащите продукти до сега. Всички тези иновации

на услуги, отговарящи на техните изисквания, баланс

биха спомогнали за трайното налагане на пазара като

между качество на услугите и цената им. Предлагащи

силна конкурентоспособна фирма, но в същото време

най-доброто място за свободно време, комбиниращо

трябва се постарае да избегне риска от повишаването

отлична атмосфера и свеж интериор като се предоставя

на цените, необходими за поддържане на всички тези

най-доброто обслужване.

иновации.

Визията на „Coffee Break” е с впечатляващ интериор и

КОМУНИКАЦИОННИ ПРОЦЕСИ

прекрасна гледка, в което качеството на работа, експедитивността, добрата организация, вниманието и

Комуникацията в „Coffe Break” е свързващ процес в упра-

уважението към гостите са основни принципи.

влението, чрез нея се организира, мотивира, осъществява, предава и приема взаимно изгодна информация

Стратегиите на фирмата са съсредоточени най-вече

на персонала във фирмата. Видът на комуникациите в

върху постигане на иновации. Това означава, че тряб-

„Coffee Break” е табелки с името на длъжността на служи-

ва да се изпълняват всички планувани задачи и то в

телите. За добрите комуникативни умения собственика

определен срок и разбира се с положителен резултат.

е развил в служителите подходящо поведение и стил на

Стратегическото управление не е мода, не е прищявка, а

разговор, стремеж към вежливо поведение, употреба на

необходимост, без която не може да се създаде, да функ-

подходящи думи към клиентите.

ционира, да се развива и оцелява фирмата. Стратегията
за растеж е необходима, за да се издържи на атаките

Промоцията също е форма на комуникация, използвана

на конкурентите, като те се базират на разкрити въз-

от фирмата за информация, създаване на отношение,

можности за увеличаване на продажбите на продукта,

убеждение, стимулиране за покупка и напомняне на

като „Веслем” ЕООД иска да проникне на пазара, като

хората за продуктите и услугите. За редовните клиенти

увеличава продажбите на настоящите продукти. Фир-

собственика на „Coffee Break” прави карти с 10% отстъпка.

мата се концентрира върху използването на потенциала

Правят се също промоции, когато има прекалено много

на сегашните продукти, т. е. интензифицирането на из-

продукти в склада.

ползването им. Към стратегията за интензивен растеж
се отнасят стратегията за увеличаване на продажбите
на сегашния пазар и стратегия за развитие на продуктите. Това е най-просто и лесно приложима, евтина и
с възможност за бърза реализация. Възможностите за
действие са: рекламиране на продукта, даване на целеви
стимули за увеличен брой покупки.
Атмосферата и дизайна са също толкова важни, колкото
и качествата на предлаганата продукция. Заведението
се стреми да създаде уникална предразполагаща към
по-дълъг престой атмосфера и съобразената с всички
посетители предпочитания за музика. За успешното
навлизане на пазара „Coffee Break” мисли за иновации и

са също вид комуникационно средство, но високите им
цени не позволяват възможността за ефективното участие на „Coffe Break”, затова фирмата разчита на рекламата
в самото място и реклама от страна на печатните издания и плакати от „Евробет” ООД.

ИЗВАДКА ОТ ДЪЛБОЧИННО
ИНТЕ РВЮ, ПРОВЕДЕНО С УПРАВИТЕЛЯ НА ОБЕКТА
Г-жо Поибренска, как решихте да отворите собствено заведение и лесно ли се ръководи такъв бизнес?

нововъведения от следния вид: организиране на частни

Откакто съм отворила „Coffee Break” и към настоящия

партита, организиране на караоке конкурси, изграждане

момент се занимавам само със заведението, като всичко

на външен летен бар, увеличаване на броя на клиентите,
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е свързано с много работа и обучения на персонала.

вост, сигурност, достъпност и общуване. Старая се да

Най-важното е уникалната атмосфера, защото набора от

мотивирам служителите си по възможно най-добрия

продукти, които може да бъде предложен е сравнително

начин, и да почувстват бизнеса като свой, за да отдадат

стандартен за всяко заведение.

цялата си енергия в работата. Взаимното уважение е

Вие се различавате от останалите заведения, с
игрите на късмета, който предлагате. Как се породи

необходимо условие за успех и на двете страни.
Каква е вашата формула за успех?

идеята за създаването на Еврошанс?
Всеки трябва да прави това, което желае и от което разВсъщност, това не е моя идея, нямах и представа, че ще

бира. Да има последователност в действията си и силно

се занимавам с нещо подобно, но месец след открива-

убеден в успеха си. Екипът трябва да е мотивиран и да

нето на заведението екипа на Евробет ми предложи до-

вървим заедно напред, а това се случва, когато се дава

говор с тях и аз приех, до ден днешен и не съжалявам за

добър личен пример.

взетото ми решение, защото игрите на късмета са много
интересни и търсещи от клиентите ми, като за целта има
две момичета, който се грижат за емоциите и очакваните
печалби на гостите.
Какви материали използвате за реклама?

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изследваните показатели за управлението на качеството във „Веслем” ЕООД е на изключително добро ниво,
но има място за още новости и иновации за развитие.
—— Подобряване на използваните материали

Мисля, че пред заведението има много рекламни материали, не само за заведението, но и сме обсипани с

Всяко заведение, което иска големи приходи, иска раз-

рекламите на Евробет. Рекламата от уста на уста за мен

бира се и големи инвестиции, затова обзавеждането и

е най-важната.

оборудването на още нови технологии в „Coffee Break”
няма да е излишна. За да бъдат обслужени повече

Как привличате и задържате клиентите?
Клиентът се интересува какво се случва в заведението,
а не зад бара. Затова собственика не трябва да бъде зад
бара, може да влиза, за да знае какво се случва, но не и

клиенти за отрицателно време, „Веслем” ЕООД може
да предприеме нови съвременни технологии, като
технологичните придобивки могат да повишат задоволеността на клиента.

да работи в собственото си заведение. В противен слу-

В това число се слагат електронните устройства за

чай започва да губи странния поглед на клиент, което за

взимане на поръчки от клиентите и бързото им обра-

мен е грешка. Собственика трябва да влезе в „обувките

ботването чрез дисплеят поставен в кухнята /пример

на клиента”, който се интересува от качеството на про-

е веригата Хепи/.

дуктите и обслужването. Ако човек прави бизнес така,
че на самия него сам да му харесва и да му е комфортно

Друг нов продукт, позволяващ да се управляват нато-

в собственото му заведение, винаги ще има хора който

варването на масите, когато в пиков час дойдат повече

ще го посещават.

клиенти, отколкото заведението може да посрещне,
веднага се изчислява след колко време ще се освободи

Управителя и служителите в „Coffee Break” в състоя-

маса. Снабдяването с пейджъри, на които да получат

ние ли са да предоставят качествени услуги, умеят

информацията от заведението. Използването на този

ли да постигнат качествено обслужване?

продукт може да увеличи с 30-40% продажбите заради

Качеството на услугите предполага максимално съот-

увеличената интензивност на управление на масите.

ветствие с изискванията на клиента. Характеристиките

Още един продукт за заведения, където често се сменя

и качествата, които моите служители притежават са

персонала в кухнята. На специални екрани се показват

наложени като-осезаемост, надеждност, бързина, учти-

различните етапи на приготвяне на ястието, като в па-
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дащо меню излиза и рецептата с технологична

ното ниво, съответно и посетителите ще бъдат от този

последователност. Това позволява дори нови

сегмент. Мисля, че ще има бъдеще за региона в който

готвачи бързо да се ориентират в кухнята, като

се намира, защото за момента на пазара не съществува

подготвят по-качествено и по-бързо, но разби-

конкурент с такъв продукт.

ра се това е за по-големи и оборотни заведения

—— Подобряване на обслужването

и ресторанти.

Обслужването е най-важният елемент в едно обществеВъзможността клиента да посети интернет

но заведение. Тайната на успеха в заведенията се крие

страницата на заведението и да се „тагне“ там,

в правилният подбор на висококвалифициран и добре

коментирайки впечатленията си, ще спомогнат

обучен персонал. Когато клиента е обслужен с уважение

за добрият имидж на „Coffee Break”.

и внимание, карайки го да се чувства специален, това е
успех за всички, които влагат време, знание и усилия с

Правилното използване на технологиите могат

цел да задоволят нуждите на своите гости. Според мен,

значително да помогнат да осигурят по добро

за да бъде посещаван и оценен един ресторант, за да

обслужване на гостите.

е оцелее, обслужването трябва винаги да се развива,

—— Подобряване на продукта
Постоянното се повишават изискванията на

на пазара. Методите които „Веслем” ЕООД трябва да

клиентелата от една страна, а от друга страна

притежава за по нататъшното си развитие са:

е факт непрекъснатата надпревара на фирми

Агенции за набиране и подбор на персонал

да направят своя продукт по-привлекателен,
по-разнообразен, с по-високи потребителски
свойства.

В зависимост от възприетата практика, заплащането
на услугата от агенциите за набиране и подбор се осъществява само от работодателя, или от него и търсещият

Промени по отношение на самия продукт е

работа.

добре да настъпят, защото няма да е нормално,

Коуч

при наличието на конкуренция на пазара да се
предлага постоянно един и същ продукт. „Coffee
Break” е на пазара вече четири години, и както
знаем потребителите често променят избора
си за храна, затова смятам, че е нужно да се
разнообрази предлагания асортимент, особено
по отношение за предлаганата кухня.

Работата с коуч е друг подход, който смятам, че би могъл да бъде представен като специална възможност да
разгърне потенциала и да подобри комуникацията си.
Това, че специалистът се справя прекрасно с работата
с клиентите, говори, че той притежава необходимите
качества да постигне същото и с колегите си при правилния коучинг. Целта на коучинга е да се фокусира

В желанието си да са здрави, красиви и ус-

върху индивидуалната ситуация на служителя, да му

пешни в живота, все повече хора насочват

помогне да изясни ценностите и целите си, които ще

вниманието си към спорт и здравословен

допринесат за допълнително професионално и лично

начин на живот. Смятам, че е нужно да има

развитие. Добрата работа в екип ще направи въпросния

повече „Зелени“ ресторанти, като „Coffee Break“

колега още по-успешен в живота.

може да бъде един от тях. Промяната в начин
на живот и в хранителните навици на българи-

Формуляр за кандидатстване

на ще доведе до по-спокоен и здравословен

Формулярът за кандидатстване изисква структурирана

начин на мислене и живот. Това от своя страна

информация и улеснява пресяването на голям брой

засилва желанието на хората да се интересуват

кандидати. Специфичните въпроси ограничават кан-

и да търсят здравословни храни и начини как

дидатите в“украсяването” на опита и способностите им.

да подобрят качеството си на живот. Тези био
храни са по-скъпи като цена, малко над сред-
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Психометричните тестове измерват личностни качества,
способности, нагласи, интелигентност, като така разкриват посока на интересите и предполагат типове работа,
свързани с тези интереси.
Личностни тестове
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от всякакви елементи, подчинени на едно
цялостно излъчване. Рекламната стратегия
се грижи за малките, но съществени елементи,
като менюта, светеща реклама, вид и марка на
предлаганите стоки, като поддържат цялостното излъчване пред клиентите, както и за
по-мащабни изяви като промоции, връзки с

Друг вид тестове са личностните, откриващи аспекти от

медии и PR. Повечето хора предпочитат ра-

личността, които могат да имат връзка с представянето в

диореклама поради по-ниските цени и чува-

работна среда. Състоят се от групи въпроси, измерващи

емостта от голям брой потенциални клиенти.

предпочитания и поведение, които като съвкупен отго-

Телевизионната реклама определено е по-до-

вор могат да се отнесат към изисквания за определена

бра, но е доста скъпа и повечето заведения не

работа.

могат да си я позволят. Рекламата с плакати и

Нито една техника за подбор на персонал не се препоръчва да се използва като самостоятелен метод за
оценка на кадри. Добре е да се приложат възможно
повече техники, като внимателно се комбинират техните предимства, за да се допълват и да потвърждават
оценката, вместо да глобализират или да задълбават в
излишни подробности.
Според мен, най-определящо за успеха на заведението
остава добрият мениджър. Дори и при перфектно направено заведение, на топ локация, ако го няма човекът, който да се посвети изцяло на идеята за успеха на
заведението, ако не следи нещата в детайли, така че да
усеща и предотвратява всички проблеми, преди да са
възникнали, няма особени изгледи за успех.

билбордове е друг често срещан подход при
заведенията, защото там може да се отправи
определено послание към клиентите на
добра цена. И разбира се, рекламирането и
участието в интернет средата - като собствен
уеб сайт и участие в интернет медиите, което
е доста ефективен метод на рекламиране и популяризиране на едно заведение. Една добре
направена уеб страница може да достигне 10
000 посещения на месец, като това са директни
потенциални клиенти.
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—— Подобряване на управлението
Веднъж, щом научат хората да плащат по-малко за
продуктите и услугите, то трудно след това, може да
ги накарате да плащат пълната цена. Затова смятам, че
„Веслем” ЕООД трябва да се фокусира най-вече върху
повишаване на цените и предлагането на повече кухненска продукция. За привличането на повече клиенти,
заведението работи на сравнително ниски цени, което
според мен, това не позволява да се купуват толкова
качествени продукти. Трябва да се предлага повече
асортимент, но на по-високи цени с качествени продукти, като това ще отчете много повече приходи от сега.
Рекламата продава и това е факт. Изработката на рекламна стратегия за едно заведение е необходимост. Това се
изразява в индивидуалните идеи на собствениците на
заведението, в дизайнерско отношение, в комбинация
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СТАТИСТИЧЕСКА И
МАТЕМАТИЧЕСКА ВЕРОЯТНОСТ
Мария Ласкина, сп. Мениджмънт в туризма

ТЕОРИЯ НА ВЕРОЯТНОСТИТЕ.
ТРИЪГЪЛНИКЪТ НА ПАСКАЛ
Теорията на вероятностите е част от математиката, която
изучава оценката на възможността да се случи дадено
събитие. Тя позволява по вероятността на едни случайни събития да намира вероятността на други случайни
събития, които свързани по някакъв начин с първите. Торията на вероятностите възниква във връзка с решаване
на задачи свързани с хазартните игри. Едни от първите
работи по нея са на Пиер дьо Ферма, Хюйгенс, Бернули
още през 17 век.
Теория на вероятностите изучава свойствата на случайните събития и правила за пресмятане на техните вероятностите. Много важен е трудът на френския математик
и философ Блез Паскал „Триъгълник на Паскал”. В него
авторът представя по удобен начин за изчисление на
вероятностите.
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Триъгълник на Паскал е аритметичен триъгълник, съ-

Закон за големите числа е принцип в теорията на

държащ биномните коефициенти.

вероятностите, по силата на който при дадени общи
условия, съвместното действие на случайни фактори

Тъждеството

води до слабо зависещ от случайността резултат. Един
от илюстративните примери показва, че при голям
брой независими повторения на ситуации, при които

позволява да се разположат биномните коефициенти за
неотрицателни, във вид на триъгълника Паскал, в който
всяко число е равно на сумата от двете числа над него:

понякога настъпва дадено случайно събитие, честотата
на появите на това събитие се приближава до неговата
точно определена вероятност (т. е. отношението на
броя на случаите, в които то настъпва, към общия брой
повторения на ситуациите).
Слаб закон за големите числа
Нека е дадена редица от независими сл. в. ζ1, ζ2….. Да
означим с Sn=Si=1n ζi редицата от парциални суми. Пита

Триъгълната таблица е предложена от Блез Паскал в

се при какви условия редицата

„Трактат за аритметичния триъгълник” през 1654 г.
Всеки елемент – в n-ти ред и на k-та позиция – в триъ-

hn= 1/n (Sn-E Sn) клони към 0.

гълника притежава аритметично и комбинаторно тъл-

Когато това съотношение е изпълнено за дадена редица

куване е в зависимост от това се означава с (n¦k) чете се

сл. в.. ζ1, ζ2….., казваме че тази редица е в сила на слаб

биномен коефициент) n над k или

закон на големите числа СЗГЧ.

- комбинация (без

повторение) на k от n елемента. Всяко число от вътрешността на триъгълника е сума от двете числа, непосредствено разположени над него. Математически това
свойство се записва по следния начин:

Нарича се правило на Паскал.

Неравенството на Колмагоров
Нека 1, 2, ... е редица от центрирани (E n = 0) независими сл. в. Тогава е в сила следното неравенство:

Доказателство: Да разгледаме пълната група събития:

Тази формула лесно се обобщава за пирамида в тримерното пространство, както и за други n-мерни обобщения
на триъгълника. [4]

За тази група е лесно да напишем веригата неравенства:

ТЕОРЕМА НА БЕРНУЛИ. ЗАКОН ЗА
ГОЛЕМИТЕ ЧИСЛА
Якоб Бернули е швейцарски математик от холандски
произход, той е автор на едно от първите изследвания
по теория на вероятностите - „Изкуството на предположенията”. В него той решава някои комбинаторни задачи,
строи модел за описание на серии от независими опити
с два възможни изхода и доказва станалия известен като
Теорема на Бернули важен частен случай на Закона на
големите числа.

Тук използваме, че събитието Hj се определя изцяло от
стойностите на първите j сл. в. и, следователно, неговият
индикатор IHj е функция на тези сл. в. Значи е сл. в. независима от сл. в. j+1, j+2, ...,

n. Така вторият член на

получената сума е равен на 0.
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Силен закон за големите числа

ПОСЛЕДНА ТЕОРЕМА НА ФЕРМА

Нека разгледаме сходимостта:

Твърдението, наречено“Последна теорема на Ферма”,
гласи:
Уравнението xn + yn ≠ zn няма решение в положителни

Когато това съотношение е изпълнено за дадена редица

цели числа при n>2.

сл. в.. ζ1, ζ2….., казваме че тази редица е в сила на усилен
закон на големите числа УЗГЧ.

Тове е може би най-известната математическа задача.

Разпределение на Бернули.

Формулирана за пръв път от Ферма през 1637 г., тя е
обобщение на диофантоново уравнение x2 + y2 ≠ z2,

Нека случайната променлива Х приема само две стой-

известно и изследвано през древността и свързано с

ности: 1 с вероятност p и 0 с вероятност q=1-p. Тази

Питагор и Питагоровите триъгълници.

случайна променлива се нарича бернулева и нейната
функция на разпределение на вероятностите е:

Теоремата няма значими математически следствия, но

p (1) =p

опитите за решаването й са довели до откриването на

p (0) =q=1-p

множество важни за математиката твърдения. Поради

p (x) =0, x≠0 или x≠1

своята простота и елегантност, а по-късно и заради явната си сложност, тя става едно от главните предизвика-

ВЕРИГА НА МАРКОВ

телства пред математиците за период от 358 години. [3]

Марковска верига е случаен процес, представен като

НОРМАЛНОТО (ГАУСОВОТО)
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

физическа система, която във всеки даден момент t=1, 2,
3, … се намира в едно от краен брой състояния. На всяка
стъпка, определена с t, системата преминава от едно

Нормалното или Гаусовото разпределение играе цен-

състояние в друго по случаен начин, като вероятността

трална роля в теорията на вероятностите и математи-

за преход не зависи от t, а само от състоянието в което

ческата статистика по причини, които ще се изяснят в

се намира системата.

течение на по-нататъшно изложение. За първи път това
разпределение е предложено от Гаус, който го използва

Вероятността pij за преход от състояние i в състояние j

като модел за описание на поведението на случайните

се нарича преходна вероятност.

грешки от дадени измервания. Нормалното разпреде-

Марковската верига се характеризира с преходна матрица, съдържаща преходните вероятност за всички
състояния. Елементът (i, j) на матрицата съдържа вероятността pij за преход от едно фиксирано състояние до

ление се използва като модел на поведението на такива
различни случайни променливи като: човешкия ръст,
резултатите от теста за интелигентност IQ, описание на
поведението на скоростта на газовите молекули и пр.

всички състояния (включително настоящето) на систе-

Плътностната функция на нормалното разпределение

мата.

зависи от два параметъра:
µ и σ (-∞ <µ<+∞, σ>0) и има вида:

Очевидно матрицата е квадратна с размер k × k, където
k е броят на състоянията на системата. [1]
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Кумулативната функция на разпределение не може да

Да разгледаме следния пример. Правят се 10 независи-

бъде определена в явен вид, но нейните стойности

ми изстрела по една мишена. Вероятността мишената

могат да бъдат получени чрез подходяща апроксимация.

да бъде улучена е един отделен изстрел е π. Иска се да
се определи вероятността, че броят на попаденията ще

Като съкратен запис на изказването:” Х е нормално раз-

е четно число, т. е. 0, 2, 4, 6, 8 или 10. Четните числа могат

пределена случайна променлива с параметри µ и σ” се

да се запишат като 2k (k=0, 2, …). Тъй като разпределе-

използва означението Х~N (µ, σ2).

нието е биномно, то вероятността, че попаденията в

От определението на нормалното разпределение след-

мишената ще са точно 2k задава във вида

ва, че то е симетрично относно µ, т. е. f (x-µ) =f (- (x-µ) ), а
в µ достига най-голямата си стойност и неговата стръмнина (или наклон) зависи от σ. Това ясно се вижда на
Фигура 1. [2]

, а търсената вероятност ще е сума:

Ако горната формула е неизвестна, то може да се
осъществи експеримент като се направят няколко
серии по 10 изстрела всяка по реална мишена и да се
определи търсената вероятност. По-лесно е обаче, този
експеримент да се имитира с помощта на компютъра.
Разполагаме с генератор на равномерно разпределени
на интервала [0, 1] случайни числа. Нека Х е случайна
променлива, равномерно разпределена на интервала
[0, 1]. Да разгледаме събитието Х<π. Вероятността за това

МЕТОД НА МОНТЕ КАРЛО

събитие е равна точно на π, т. е. p (X<π) =π.

Зараждането на метода Монте Карло е свързано с ра-

Всяко едно случайно число от интервала [0, 1] може да

ботите на фон Нейман и Улан от края на 40-те години

се представи като точка на единична отсечка. Вероят-

на миналия век, когато те въвеждат термина Монте

ността случайната променлива Х да попадне в отсечката

Карло. Първите приложения на метода са в областта на

[0, π] (π≤1) е съизмерима с дължината на тази отсечка,

ядрената физика, но постепенно приложенията се раз-

т. е. е равна точно на π. Ако се генерира едно случайно,

ширяват и задачите, които се решават, имат вече както

равномерно разпределено на интервала [0, 1] число

вероятностна така и детерминирана природа.

и се сравни с вероятността π, то може да се приложи

Да предположим, че е необходимо да се определи
математическото очакване на случайната променлива
Х, която има вероятностното разпределение F (х). За
тази цел е необходимо да разполагаме с генератор на
случайни числа, който се явяват реализации на Х, т. е.
подчинени са на разпределението с функция F (x). След
това математическото очакване по естествен начин се
изчислява като средна аритметична стойност:
E (X) ≈ (x1+x2+…. +xn) /n

следното решаващо правило: ако Х<π, приема се, че
мишената е улучена. В противен случай се счита, че не
сме попаднали в мишената. Ако генерираме последователно 10 равномерно разпределени на [0, 1] числа и
просто преброим колко пъти се наблюдава събитието
Х<π, ще установим дали това число е четно или нечетно.
Повтаряйки този експеримент N пъти, където N е достатъчно голямо, например 10000, ще видим в колко от тези
експерименти събитието се наблюдавало четен брой
пъти. Нека това е станало в K от експериментите (K≤N).
Нужната вероятност ще е π≈K/N. [2]
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дица от цели случайни числа, тъй като от един момент
нататък числата ще започнат да се повтарят. Периодът,

Получаването на случайни променливи с определени

или дължината на тази редица зависи преди всичко от

свойства е критично за използването на метод Монте

избора на модула, докато статистическите свойства на

Карло. За генерирането на такива променливи е необ-

редицата зависят от избора на началната стойност за Xi

ходимо да е налице възможност да се получи редица

и константната а. Следователно, X0, a и p трябва да бъдат

от равномерно разпределени случайни числа, т. е.
числа, които имитират поведението на независимите

избрани така, че да осигуряват максимален период и
минимална корелация между генерираните числа.

реализации (или извадка) на случайната променлива
Х, равномерно разпределена на интервала [0, 1]. Та-

Алгоритмът за генериране на равномерно разпре-

кива програми обикновено се наричат генератори на

делено на интервала [0, 1] псевдослучайно число ще

псевдослучайни числа. Приставката „псевдо” означава,

изглежда по следния начин:

че процентът на генериране на числовата редица
започва с някакво определено число и след това се

Стъпка 1. Избира се начална стойност X0. Тази стойност

получават всички останали числа. Алгоритмът е напълно

е произволно число, обикновено цяло положително.

определен и ако на входа се подава едно и също число,
винаги ще се получава една и съща последователност
от случайни числа.
Най-често използваният алгоритъм е мултипликативен
конгруентен метод. Той представлява процедура за генериране на крайна редица от равномерно разпределени

Стъпка 2. Горното число се умножава на константната
а. Тази константа трябва да има достатъчно голям брой
цифри (не по-малко от 5).
Стъпка 3. Произведението, получено на стъпка 2 се
дели на p (или се умножава на 1/p).

числа. Съществуват множество конгруентни алгоритми,

Стъпка 4. Взема се дробната част на резултата от стъп-

които се различават по начина на използване на реку-

ка 3 като първото случайно число, лежащо на интервала

рентните формули, лежащи в тяхната основа. Всички

[0, 1], т. е. 0≤X≤1.

алгоритми използват понятието конггруентност от
теорията на числата. Две цели числа X и Y се наричат

Стъпка 5. Числото, получено на стъпката 4 се преобра-

конгруентни или сравними по модул p ( p е цяло число)

зува в цяло число чрез подходящо умножение и новата

тогава и само тогава, когато съществува цяло число k,

стойност се използва на стъпка 2.

такова че X-Y=kp. Това означава, че разликата X-Y се дели
точно на p и числата X и Y дават еднакви остатъци при
делението им на абсолютната стойност на числото p.

колкото случайни числа трябва да се генерират.

Основната формула на мултипликативния конгруетен

Генерираните по този начин случайни числа обикнове-

метод се записва като:

но служат като база за получаването на случайни редици

Xi+1=aXi (mod),
където a и p цели положителни числа. Съгласно този из-

от други разпределения. [2]
Разпределение на Поасон

раз, за да започне изчислителният процес е необходимо

Важността на разпределението на Поасон произтича от

да разполагаме с някаква начална стойност X0 за Xi, стой-

факта, че то служи като модел за редица реално наблю-

ност за числото а и стойност за модула p. Тогава можем

давани процеси. С нарастването на n, вероятността, че

да вземем последното получено случайно число Xi, да го
умножим на константната а и след това да вземем модула на резултата по p, т. е. да разделим aXi на p и остатъкът
да приемем като Xi+1. Очевидно, чрез всеки генератор
на случайни числа може да се получи само крайна ре-
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Нормално разпределение

разпределението на Поасон, което има вида на следното разпределение на вероятностите (λ>0 е параметър) :

Съществуват множество методи за генериране на случайни променливи, чието поведение се описва чрез
нормалното разпределение.

Равномерно разпределение на интервала [a, b]

Голямата част от описаните в литература методи използват преобразованието y= (x-µ) /σ, тъй че първоначално

Равномерно разпределение е непрекъснато разпреде-

генерируемата случайна реализация е от стандартно

ление. Неговата плътностна функция е постоянна вътре

нормално разпределение. Преходът към нормално

в интервала [a, b] и нула извън него. Аналитичния вид

разпределение със зададените параметри става чрез

на плътностната функция има вида:

трансформацията x=µ+yσ. [2]
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За генериране на равномерното разпределение на зададен интервал се използва обратното преобразование
на плътностана функция.
x=a+ (b-a) r, 0≤r≤1
Експоненциално разпределение
Експоненциалното разпределение възниква, когато
вероятността за настъпване на дадено събитие в един
малък времеви интервал ∆t е много малка и не зависи
от настъпването на други събития. Тогава времевите
интервали между последователно настъпващи събития
могат да се разглеждат като реализации на експоненциално разпределена случайна променлива. Ще припомним, че плътностната функция има следния аналитичен
вид:

За да генерира реализация на експоненциално разпределена случайна променлива със зададено математическо очакване θ може да се използва отново обратното
преобразование на плътностната функция:
x=-θInr, 0<r≤1
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ПРЕВЕНЦИЯ СРЕЩУ КРАЖБА
НА СТОКИ ПРЕДЛАГАНИ ЗА ПРОДАЖБА В

Т УРИС ТИЧЕСКИТЕ ИНФОРМАЦИОННИ ЦЕНТРОВЕ
К ЪМ ОП „Т УРИЗЪМ“ - ПЛОВДИВ
Катерина Петрова, сп. Мениджмънт в туризма

В ерата на високите технологии, информацията е нещо
достъпно за почти всеки турист, но освен информация
за дестинациите, които ще бъдат посетени и включени в
„приключението“, всеки от нас търси нещо малко и материално, което да съхрани в себе си, частица от магията
на пътуването.
Именно заради този инстинкт, да запазим спомена,
заключвайки го в предмет, са създадени и сувенирите.
Най – често те се закупуват от сувенирни магазинчета в
пешеходната част на посещаваните дестинация, а размерът и вида им е почти необхватен, в разнообразието си.
Купуват ги, за подарък на близки и приятели в родината
или просто за спомен, но ги купуват целогодишно, което

СЪЩНОСТ НА ПРОБЛЕМА

ги превръща в една от най – оборотните стоки на пазара.
През 2012 г., за пръв път се сключват договори за проТърговците на драго сърце, предоставят сувенирите си

дажба на консигнация в предприятието, въпреки, че то

за продан, запознавайки туристите с разнообразието

няма право да реализира собствени приходи и е задъл-

им, но имат и навика да внимават с тълпите от туристи,

жено да отчита всички свои постъпления, от събрани

защото сред тълпата, винаги може да се крие джебчия.

такси от събития, предоставяни услуги, като реклама

Общинско предприятие „Туризъм“ в град Пловдив, започва да развива своята дейност от 2011 г., като преди това
то е съществувало, като дирекция към Община Пловдив.
Предприятието е създадено, първоначално с идеална

в туристическа карта на централна градска част карта,
създадена за безплатно разпространение или продажби
на печатни издания, предоставени за препродажба, към
Общината.

цел – да превърне град Пловдив в популярна дести-

Продажбата на стоки, като: магнитни сувенири, пътево-

нация, примамваща туристи от цял свят със своите

дители, туристически карти, изгледни картички, шапки,

забележителности и богата история. С цел, туристите

тениски и други сувенири, се осъществява в туристиче-

да отнесат със себе си спомена за посещението си в

ските центрове към предприятието. Отчитането им /на

Пловдив, в отдел „Маркетинг и реклама на дестинацията“

средствата по продажби/ се осъществява ежемесечно,

се заражда идеята в информационните центрове да се

чрез превеждане на събраните суми по банкова сметка

продават сувенири, туристически и пътни карти, както

на консигнантите по договор. Издава се фактура за про-

и пътеводители за града.

центна комисионна на консигнанта, начислена върху
средствата, събрани от продажбата на стоки по договор.
Заедно с фактурата се предава и протокол за отчитане
на продадената на консигнация стока.
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Тези средства от комисионна се превеждат, отново, по

в областта на туризма. То упражнява контрол върху

сметка на Община Пловдив, тъй като ОП „Туризъм“, няма

качеството на туристическия продукт на територията

право да реализира и задържа собствени приходи /то

на Община Пловдив. Основната му дейност се състои в:

е второстепенен разпоредител на бюджетни средства/.

• разработване на краткосрочни концепции и програми в съответствие с Националните и общински

В края на 2012 г. се налага политика, за събиране на по

стратегии и съобразявайки се с туристически ре-

– големи приходи от продажби на стоки и услуги в пред-

сурси и нужди да съдейства за развитие на туризма

приятието. Новата дейност по продажби, се възприема

в град Пловдив.

бавно и с нежелание от служителите, тъй като условия
за продажба на стоки, почти няма.
Липсват основни инструменти, като складова програма
за заприходяване, отчитане, продажба и изписване на
стоките. Воденето на наличност и нормална отчетност,
са почти невъзможни, а касовият апарат поддържа само
5 отделни групи, които не могат да се препрограмират,
за да дават подробна информация за продадените стоки.
Персоналът, понякога, пропуска да издаде касови бонове, а записването на това, кой и какво се е продало, и
на кого, е непосилен труд за хора, който не са обучени
да продават стоки. Още повече, че служителите не са
продавач - консултанти и нямат никакъв опит с предлагането на стока на клиенти, но задължението, все пак,
присъства в длъжностната им характеристика.
През 2013 г. се въвеждат помощни системи за продажба на стоки и услуги. Закупува се складов софтуер,
баркод четец, а касовият апарат се превръща във фискален принтер за касови бележки. Отчитането става
по – лесно. Завеждането на наличностите отново е
затруднено, тъй като единствената отчетност от цялата 2012 г. е поместена на изписани на ръка листове,
с ниска или никаква достоверност. През 2013 г. се
сключват още седем нови договора за консигнация и
продажбите нарастват стремглаво. Заедно с нараства-

• категоризиране туристическите обекти в съответствие с Закона за туризма, действащ на територията
на Общината
• заверка на туристически регистри на местата за
настаняване на туристи и следи за събирането на
туристическите такси
• упражнява контрол върху качеството на туристическите услуги на територията на град Пловдив
• ръководи, организира и поддържа туристически
информационни центрове
• помага за доброто обслужване на гостите и гражданите на града
• извършва търговия със стоки и аксесоари с рекламен характер с цел популяризирането на Пловдив,
като атрактивна туристическа дестинация
• помага за поддръжката и опазването на природните
и културно-исторически обекти в рамките на града
Мисията на общинско предприятие е да съдейства за
развитието на град Пловдив, като добра туристическа,
културна и исторически богата дестинация, която туристите и жителите на града биха желали да посетят и
опознаят. Клиентите на организацията са всички жители
или посетители на града, било то месни или чуждестранни. Клиенти са също местата за забавление, настаняване
и всички видове заведение за хранене.

щият интерес към продаваните сувенири в предпри-

Конкуренти предприятието няма, но има партньори в

ятието, се появяват проблемът с кражбата на стоки.

лицето на организации, чиято цел съвпада с целта на

В тази разработка ще представя различни начини за

предприятието. Реална конкуренция в случая не същест-

превенция срещу кражбата на стоки на територията на

вува, но съществува приятелско съревнование между

информационните центрове.

всички, които искат да осъществяват популяризиране

АНАЛИЗ НА ФИРМАТА
Предприятието ОП Туризъм е създадено чрез Решение
на Общински съвет № 306 от 03. 08. 2010 г. и съществува
с цел да провеждане на политиката на Община Пловдив
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на града като туристическа дестинация, добра атракция

Повечето сувенирите и стоките са с малки размери

за посетителите и културно – историческа забележител-

и не подлежат на обработка с прикачване на акусто

ност.

- магнити лентички, като картичките и магнитите.

Методите за планиране, които предприятието използва
са съобразени с плановете на община Пловдив за развитие на туризма на територията на града. Планирани
са определени действия и похвати с цел повишаване на
популярността и доброто име на града.
Стратегията на организацията съвпада с общата стратегия на общината за развиване, подобряване и постигане
на добри резултати в обособена насока, планиране на
събития през 2019, тъй като Пловдив ще е „Европейска
столица на културата 2019”, също така и обособяването
му като най- древния „жив” град на Балканите и както
казват ценителите „Перлата на България“.
Предприятието е управлявано от директор, назначен
от кмета на Община Пловдив, той е назначен на трудов
договор, след провеждане на публичен подбор по ред
и условия на Наредбата за създаване, управление и контрол върху дейността на общинските предприятия по
гл. 4 от ЗОС. Структурата на предприятието е утвърдена

• Заключване на образци на стоките в стъклени витрини.
• Повишено внимание от страна на служителите в
обектите.
Защо има предпоставки за осъществяване на кражби?
• Когато в обекта влязат повече посетители, става
невъзможно за служителите да обслужват информационно посетителите, да продават стока, като в
същото време – охраняват стоката.
• Само в два от обектите е монтирана сигнално – охранителна техника.
• Не са разположени стикери, обозначаващи, че обекта е защитен със сигнално - охранителна техника.
Закупена ли е сигнално - охранителна техника, предотвратяваща евентуални кражби от територията на
обектите?
• Само в два /общо три/ от туристическите центрове
има закупена и монтирана техника.

и приета от Общински съвет Пловдив. Първоначално

Съществуват ли други начини за превенция срещу

през 2010 г. се състои от петнадесет човека по щатно

кражби?

разписание, но през 2015 г. с последващо Решение на
Общински съвет, тази бройка се увеличава с още една

• Поставянето на вендинг автомати, които да са специално пригодени за продажба на сувенири.

отпусната позиция на щат. Към този момент в предприя-

Запознати ли са посетителите и клиентите на туристи-

тието са назначени четиринадесет служителя. Дейността

ческите информационни центрове, с това, че в обекта

му е разпределена между три отдела - „Администрати-

съществуват стоки за продажба и материали за безплат-

вен”, „Категоризации” и отдел „Маркетинг и реклама на

но разпространени?

дестинацията”.

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КЛЮЧОВИТЕ
ВЪПРОСИ КЪМ УПРАВЛЕНИЕТО

• Във всеки обект са обособени зони за позициониране на стоки за продажба и за предлагане на
материали за безплатно разпространение. По този
начин, би трябвало посетителят лесно да придобива

ВЪЗМОЖНИ ПРИЛОЖИМИ ПОДОБРЕНИЯ

представа, кои материали може да закупи и кои да

ЗА ПРЕВЕНЦИЯ СРЕЩУ КРАЖБА НА СТОКИ В

получи безплатно.

ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ИНФОРМАЦИОННИ ЦЕНТРОВЕ
КЪМ ПРЕДПРИЯТИЕТО

Съществуват ли ясни обозначения, за това кои стоки са
предоставени за продажба в обекта?

Какво може да бъде направено с цел – ограничаване и

• Във всеки един от обектите е поставена табела с

прекратяване на кражбите в туристическите информа-

информация на няколко езика в непосредствена

ционни центрове?

близост до стоката. Тя ясно обозначава, че стоката

• Поставянето на техника за ограничаване на кражбата на стока, която не е продадена, чрез софтуер
/скенери разположени на входовете и изходите/.
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е предоставена за продажба, а не е за безплатно
разпространение.
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СТРАТЕГИЯ ЗА ДЕЙСТВИЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На първо време е нужно да бъдат закупени стъклени
витрини с ключалки, в които безопасно да бъдат изложени стоките за продажба. След което, е нужно да
бъде закупена трета сигнално – охранителна система
за обекта, в който няма такава.

Превенцията срещу кражби е един от най–обсъжданите

На служителите е нужно да се проведе допълнително
полево обучение за защита срещу крадци и евентуално
насилие. Необходимо е и закупуването на още три софтуерни програми - склад, за да може продажбата да се
осъществява поне на две места в обекта, а не на една
„каса“, което в повечето случаи затруднява обслужването
на посетителите.

ИЗПЪЛНЕНИЕ
За да се подобри работата свързана с продажби на стоки
от служителите в информационните центрове, е нужно
да се предприемат превантивни действия в полза на
предприятието. Първата стъпка за осъществяване на
превенцията е, да се зададат правилните въпроси, на
които да се даде акуратен отговор, такива възможни и
подходящи въпроси са:
Какво е нужно да се направи?
• Да се предприемат действия за набавянето на
допълнителна охранителна техника в обектите. Да
се поставят стикери, информиращи посетителя, че
обектът е охраняван чрез записващи камери.
Колко време е необходимо, за да се направи?
• Нужно е да се оформят необходимите документи за
утвърждаване и извършване на разход, чрез СФУК
на предприятието. След преминаване успешно
на процедурата, да се закупят необходимите съоръжения, материали и техника. Възможен срок за
изпълнение – два календарни месеца.
Кой може да го осъществи?
• Отговорност на домакина на предприятието е да
заяви необходимост, да оформи и придвижи документацията. След отпускане на средства, негова
отговорност е да закупи необходимите му материали

въпроси на бизнеса. Фирмите, занимаващи се с търговия на стоки, ежедневно се борят със съществуващата
опасност от кражби. За да се предотврати навреме едно
престъпление, е нужно, да не се предоставят възможности за съществуването и осъществяването му.
В ОП „Туризъм“ продажбата на стоки не е приоритет
номер едно, но е част от работния процес по запознаване на посетителите и гостите на града, с красотата и
възможностите му, защото с помощта на един малък
сувенир, закупен от информационен център в Пловдив,
можеш да запазиш спомена от едно пътуване, от едно
посещение, от едно преживяно приключение и още
повече, можеш да го споделиш с приятели.

ИЗПОЛЗВАНИ ИЗТОЧНИЦИ
1.

Лични наблюдения на автора, като част от
екипа на ОП „Туризъм“ - Пловдив.

2.

Интервю с лица изпълняващи длъжностите
– Експерт „Маркетинг и реклама на дестинацията“ и специалист „ТИЦ“ в ОП „Туризъм“ – Пловдив, Май 2017.

3.

Правилник за устройството на дейността на
ОП „Туризъм“ Пловдив, 2010.

4.

Решение 232/ 16. 06. 2011 г. за Изменение на
Бюджета на Община Пловдив за 2011 г., във
връзка с Решение № 306, взето с Протокол № 22
от 03. 08. 2010 г. относно: Създаване на Общинско предприятие „Туризъм” на линка.

5.

Решение 75/19. 03. 2015 г. за приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за
устройството и дейността на ОП „ Туризъм“
на линка: http: //plovdiv. bg/obs/%d0%b4%d0%b5
%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0%d1%8
9%d0%b8-%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%be%d0
%b2%d0%b5/%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%
d0%bd%d0%b8%d0%b5-75-4/ (5/2017).

и съоръжения, чрез които да подсигури условия за
съхранението на поверените му материали по договор.
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АНАЛИЗ НА РЕКЛАМНА
КАМПАНИЯ НА ФИРМА
„КРИОГЕН” ЕООД
Борислава Борисова, сп. Мениджмънт в туризма

По определение, рекламната кампания представлява
съвкупност от рекламни мероприятия за определен
период от време, подчинени на общ замисъл и с цел
популяризиране и повишаване на интереса към даден
продукт, група от продукти или услуги на една фирма,
с което да се постигне увеличение на обема на продажбите, а с това и на печалбата. За целта се използват
различни канали и средства за разпространение на
рекламата. Планирането, организирането и осъществяването на рекламна кампания е сложен и комплексен
процес, свързан с провеждането на редица важни задачи и дейности, за да може рекламната кампания да е
ефективна и успешна.
В настоящият казус ще бъде разгледана и анализирана
рекламната кампания на черни дъски за писане с тебешир, които са същевременно прост и познат на всички
продукт. В последните години обаче, черните дъски
станаха тенденция в интериорният дизайн. Дъските
не са само за употреба в училищните стаи, а могат да
бъдат шикозен акцент във всеки дом. Боядисването им
със специална боя позволява да рисувате всичко, което
пожелаете. Така всеки ден можете да имате различен
приказен дизайн.
Търговската марка „Черната дъска” е собственост на
фирма „Криоген” ЕООД, която започва дейността си през
2005 година с изцяло частен капитал. Основната дейност
на фирмата от създаването й е в областта на търговията
с индустриални продукти. Преди около година (2016)
тя се специализира в производството и продажбата на
черни дъски за писане с тебешир.
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Търговската мрежа обхваща цялата територия на стра-

—— реклама чрез интервюта и репортажи в печатни

ната, като фирмата разполага с търговски център в гр.

издания;

Пловдив и търговски обекти в градовете София и Русе.

—— разпространение на рекламни листовки, съдър-

Фирмата разполага със собствен автомобилен парк с

жащи илюстрации на продуктите и кратка информа-

цел да изпълнява доставки до обекта на клиента. Оста-

ция за тях, и техните качества;

налите райони са обхванати чрез дистрибуторска мрежа.

—— провеждане на рекламна игра за най-добре

От 2008 година фирмата може да се похвали с дейност и

изрисувана черна дъска;

в чужбина след като беше отворен офис в Берлин, Гер-

—— участие в Хенд Мейд изложения и фестове.

мания. Във фирмата има внедрени програмни продукти
за управление на складовото стопанство, търговията и
счетоводното обслужване, както и електронна търговия
(www. shop. cryogen. bg/chernatadaska. com) Всичко това
позволява качествено и бързо обслужване на клиентите.

МИСИЯ НА ФИРМАТА

Отчитам като голям плюс включването на рекламната
игра в цялостната рекламна кампания, защото това
допринася за повишаване на заинтересоваността и
известността на марката. Играта в случая е фактор,
който стимулира положителният ефект. От направеното
от мен наблюдение мога да определя, че разглежданата
рекламна кампания е утвърждаваща, целяща увеличе-

Мисията на фирмата е да разработва и налага на пазара

нието на продажбите на продуктите. „Черната дъска” е

нови продукти, извън сферата на тежката промишленост,

вече позната на вътрешния и външния пазар, а в момен-

и да ги превърне в неразделна част от ежедневието на

та се намира във фазата на нарастване и утвърждаване

своите клиенти. Именно така се заражда идеята и за

на пазара.

„Черната дъска”.

ЦЕЛИ НА ФИРМАТА

ЦЕЛИ НА РЕКЛАМНАТА
КАМПАНИЯ

Много е важно целите в една рекламна кампания да

Целите на рекламната кампания са:

бъдат ясно дефинирани, с прецизност и в детайли. В кам-

—— затвърждаване на изградения до момента имидж

панията на фирма „Криоген” ЕООД има повече от една

на търговската марка;

единствена цел, но те са съвместими и не се изключват

—— изтъкване на преимуществата на продуктите;

взаимно. Основните цели, подчинени на мисията на фир-

—— убеждаване на потребителските среди да купят

мата са: завоюване на стабилни и дълготрайни позиции

именно тези черни дъски, позовавайки се на качест-

както на българският, така и на международните пазари;

вата на продукта;

нарастване на обема на продажбите на новите продукти

—— да се създаде усещане на потенциалните купува-

и запазването на имиджа на фирмата. Изпълнението на

чи, че техният избор е правилен.

всички тези цели ще доведе до нарастване на приходите
и печалбата на организацията.

РЕКЛАМНА КАМПАНИЯ

ЦЕЛЕВИ СЕГМЕНТИ НА
РЕКЛАМНАТА КАМПАНИЯ
Продуктът е подходящ както за малки, така и за го-

Рекламна кампания е термин от маркетинга, с който се

леми. Но профилът на продукта е концентриран най-

означава планирана и координирана дейност по осъ-

вече върху собственици на заведения, сладкарски

ществяване на реклама, при която мероприятия се про-

магазини, хлебарници, месарски магазини, бирарии,

веждат по различни комуникационни канали и средства

винарни, магазини за цветя, плодове и зеленчуци, както и

за разпространение на рекламата. Рекламната кампания

кафетерии.

на организацията обхваща следните мероприятия:
—— реклама на продуктите в социалните мрежиfacebook, instagram;
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РАЗНОВИДНОСТИ НА ПРОДУКТА
Всеки ден, в нашето ежедневие получаваме непрекъснато информация за нови и модерни продукти. Доста често
това са продукти, които даже не знаем за какво биха ни

Рекламният мотив е свързан с предимствата на това

послужили. Компютърните технологии са ни погълнали

сам да нарисуваш идеите си. Безспорно в днешни дни

изцяло в ежедневието. Сякаш всеки ден забравяме кое

е трудно да живеем без новите технологии. Черната

е истинското и кое може да докоснем и усетим. Всяко

дъска е аксесоар, който създава уют и топлина. Тя има

едно помещение, което създаваме с любов е напълно

свой собствен чар, който не може да бъде заменен с

завършено само когато обърнем внимание и на най-

нищо дигитално. Дъската и тебеширът са като четката и

дребните детайли. Без значение дали у дома, в офиса,

платното за художника, но са предназначени за всеки. Те

в сладкарницата, детската стая, кафене или бирария,

не могат да бъдат заменени с нито един екран, с колкото

черната дъска стои добре, създава уют, чар и топлина. Тя

и висока резолюция да е той. Предимството да изпишеш

е нещо, на което можеш да изразиш себе си чрез фраза

нещо сам е, че на дъската може да оставиш нещо от себе

или рисунка. Можеш да запишеш нещо важно за теб или

си, своя почерк.

да оставиш послание за някой друг. Черната дъска може
да покаже обедното ти меню, прясната риба, видовете

ПРЕДМЕТ НА РЕКЛАМАТА И
ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

„Добре дошли” на твоите гости.

Предмет на рекламата е черната дъска за писане с тебе-

Черната дъска може да бъде стандартна правоъгълна,

шир, която всички свързваме с ученическите си години,

кръгла, квадратна или с форма на детски герои, жи-

с училището като институция. Черната дъска също може

вотни, предмети от бита, плодове, зеленчуци и други

да бъде използвана и в интериора. А какви могат да са

най-различни. За по-креативните клиенти се предлага

функциите й? Отговорът се крие във въображението на

изработка по индивидуален проект.

всеки един от нас. Освен в традиционни приложения за
обедно меню в ресторанти, ценоразписи, промоции и

хляб или твоя най-добър десерт. А може просто да каже

РЕКЛАМНИ КАНАЛИ

други, тя може да има огромна функционалност в дома.
В кухнята, в детската стая, в антрето, на двора и т. н.

Основният рекламен канал, който се използва от фирмата за провеждане на рекламната кампания са познатите

Черната дъска може да бъде намерена във всякакви фор-

социални мрежи – Facebook и Instagram, които са пред-

ми с различни тематики, а за по-креативните клиенти

ставени по-долу.

може да бъде създадена форма по техен избор.

Предимства на рекламата във Facebooк

Всеки продукт, който напуска склада на „Черната дъска”

—— Платформата на Facebook позволява да се тар-

е произведен индивидуално и старателно прегледан.

гетирате рекламата според желано населено място,

Материалите, които се използват са специално под-

пол, възраст, интереси и хобита, което ще оползо-

брани с най-високо качество. Боите, които се влагат в

творява много по-пълноценно рекламният бюджет;

производството са разработени само и единствено за

—— Цената за реклама във Facebook е в пъти по-ниска

направата на черни дъски за писане с тебешир, отгова-

от всеки друг тип (телевизия, радио, билборди, вест-

рящи на всички изисквания и стандарти.

ници, списания и т. н.);
—— Директна връзка с клиентите - аудиторията
реагира на всичко случващо се във фен страницата
Ви, като отзивите достигат до вас по най-прекия път;
—— В пълна сила важи правилото „от уста на уста”.
Хората постоянно споделят и вашите продукти, и
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ИЗВОДИ И ОБОБЩЕНИЯ

приятели и техните приятели на Вашите фенове
безплатно.

За да е успешна една рекламна кампания, тя трябва да
изпълни две ключови задачи:

Предимства на рекламата в Instagram:

—— да се даде пълна информация за продукта или
услугата, които са предмет на рекламната кампания;

Instagram е една от най – влиятелните социални мрежи

—— рекламното послание да бъде предадено на

в глобалното онлайн пространство. С повече от 400

целевите групи чрез най-подходящите медии, в

милиона потребители, които споделят над 80 милиона

подходящо време и интензивност, за да достигне

снимки и видео клипове всекидневно, Instagram се пре-

рекламата до тези, за които е предназначена и да

върна в магнит за едни от най-добрите брандове в света.
Потенциалът на мрежата се крие във визуалното съдържание, което предоставя на своите потребители.
Именно това е и скритият й коз, който прави рекламата
в Instagram изключително успешен маркетингов ход. В
Instagram можете да покажете не само продуктите си,
но и характера на вашия бранд – да запознаете потребителите с персонала си, да въведете тенденция чрез

им въздейства най-ефективно.
Смятам, че разглежданата рекламна кампания е изпълнила тези важни задачи и може да бъде очакван добър
резултат от нея, изразяващ се в увеличение на обема на
продажбите и създаване на благоприятно отношение
от страна на потребителите към продуктите от марката
„Черната дъска”.

хаштагове, да се похвалите с отварянето на нов магазин

В заключение може да бъде добавено, че търговската

или да разпространите новината за 50% отстъпка точно

марка „Черната дъска” има добри шансове за налагане

сега!

на пазара. За целта трябва да се поддържат добрият

Според мен, използването на социалните мрежи е възможност за бързо и лесно популялизиране на бранда
и обвързването на потребителите с него. Над 60% от
маркетолозите в света смятат, че споделянето на съдържание в социалните мрежи е най-добрия начин за комуникация с клиенти. Чрез мотивиращи картинки, видеа
и послания, аудиторията може да стане хипер активна,

имидж и благоприятното отношение на потребителите,
като запази добрата си продуктова и рекламна политика.

ИЗПОЛЗВАНИ ИЗТОЧНИЦИ
1.

Официален уеб-сайт на фирма Криоген ЕООД:
www. cryogen. bg

2.

Официален уеб-сайт на продуктите на Черната дъска: www. chernatadaska. com

3.

Информация от проведени интервюта с
ръководния екип на фирма „Криоген” ЕООД.

което рязко да подобри статистиките по посещаемост,
както и продажбите.
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ОТЧИТАНЕ НА ГОТОВА
ПРОДУКЦИЯ
Мария Бялкова, сп. Финанси и счетоводство

В дейността на едно производствено предприятие най-важен е

до неговото приключване и получаване на

крайният резултат от работния процес, а именно готовата продук-

готова продукция.

ция. От счетоводна гледна точка, пък, тя е свързана с калкулация на
себестойността й, съответно ефективността от стопанската дейност

В едно селскостопанско предприятие

на фирмата.

готовата продукция, в този случай оранжерийни домати, следва да отговаря на ре-

Поради това, че стажът ми в счетоводния отдел на ЗП Дамян Бялков

дица технически и качествени изисквания,

съвпадна с началото на беритбения сезон на зимната реколта от

съдържащи се в действащите стандарти на

оранжерийни домати, имах възможност да проследя процеса по

Министерството на земеделието и храните,

заприхождаване и определяне на крайната себестойност на готовата

Българската агенция по безопасност на хра-

продукция, както и няколко продажби, който бяха с пазарна цена

ните, Министерството на здравеопазването

по-висока от себестойността.

и Европейската комисия, за да бъде годна

СЪЩНОСТ НА ГОТОВАТА ПРОДУКЦИЯ
Готовата продукцията е крайният, завършващ етап от осъществяваната производствена дейност в предприятието и има материално-веществен характер. Тя е различна, в зависимост от дейността.
При производството й се влагат различни ресурси като материали
и суровини, труд, капитал. Съгласно счетоводните стандарти готовата продукция се заприхождава и изписва по себестойност, но се
предлага на пазара по пазарна (справедлива) стойност. В случаите,
когато в края на отчетния период производството все още не е
приключило, то се трансформира в незавършено производство
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за заприходяване и продажба, съответно
да бъде конкурентоспособна. Тези стандарти при оранжерийното производство са
свързани с диаметъра и грамажа на плода,
неговата форма, според тези качествени
характеристики продукцията се разделя
на три класа – 1-ви, 2-ри и 3-ти, който
съответно се продават на различна цена,
обикновено маржа между качествата е
0,20 лв., като цената на най-ниският клас не
би следвало да пада под-себестойността.
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Също така, поради спецификата на оранжерийното про-

При калкулацията на себестойността на готовата

изводство, готовата продукция изисква бърз пласмент,

продукция първо се отчитат конкретни разходи пряко

съхранява се при строго определени условия. Стой-

свързани с произвежданата продукция – гориво – отоп-

ността на всички тези условия, материали и суровини

лителната система на оранжерийния комплекс работи с

определят себестойността на готовата продукция.

въглища, основни материали, например семена, торове,

СЕБЕСТОЙНОСТ НА ГОТОВАТА
ПРОДУКЦИЯ
Себестойността, според Закона за счетоводството, е

препарати за растителна защита. След това се начисляват общопризводствените разходи: постоянните
– амортизации, заплати и осигуровки и променливите
– спомагателни материали и външни услуги.

оценката на произведените в предприятието активи

Следващият етап при формиране на себестойността

(готова продукция), в която не се включват администра-

на оранжерийните домати при ЗП Дамян Бялков е

тивните разходи, разходите за продажби, финансовите

формирането на фактическата себестойност, съгласно

и извънредните разходи. Тя е основен показател за

Метода на стандартна себестойност. Тя се формира чрез

ефективността на стопанската дейност. Счетоводния

последователно приключване на набраните разходи за

способ на калкулацията се използва за определянето на

периода по аналитични сметки, по изготвен индиви-

себестойността на готовата продукция и показва какви

дуален сметкоплан от главния счетоводител, въведен

разходи се правят по счетоводните статии.

в счетоводната програма. След установяването й се

В Счетоводната политика на ЗП Дамян Бялков за калкулиране на себестойността е избран Методът на стандартна
себестойност. Той се обосновава на нормалните нива
на разходи за материали, разходи за доставки, разход
на труд, както и на ефикасността и използването на
капацитета на производството. Периодично се преразглеждат всички тези показатели, ако е необходимо се
актуализират. В предприятието най-голям дял от себестойността имат разходите за гориво – предприятието
поддържа четири котела на въглища за отопление на
продукцията – 35%, тъй като въглищата са акцизна
стока, се начислява акциз, той се изчислява на база
калоричността на въглищата, тук той е включен в тези
проценти и е 700 лв. Разходите за основни материали
– разсад, семена, торове, препарати – 25%, разходи за
заплати и осигуровки – 20%, разходи за амортизация

извършва заприходяване на готовата продукция – в
случая има две аналитични сметки за готова продукция
3031 – Оранжерийни домати и 3032 – Оранжерийни
краставици, тъй като това са двете култури, отглеждани
в стопанството. След като направихме калкулацията,
готовата продукция бе заприходена със себестойност
42 000 лв. Така при очакван добив от 60 000 кг. за площ
от 4,5 дка. стъклени оранжерии, основаващ се на статистически данни, себестойността на един килограм
домат е 0,70 лв. Всяка пазарна цена, над 0, 70 лв, за което
и да е от 3-те качества, носи икономическа изгода на
стопанството, а всяка цена под тази би довела до загуба.
Във времето, в което проведох своя стаж, пазарните
условия бяха много благоприятни, с високо търсене и
ниско предлагане на оранжериен домат, и пазарната
цена беше с около 285% над себестойността.

на ДМА, използвани в производството – 13%, разходи за

При селскостопанската продукция, наличието на брак е

спомагателни материали и външни услуги – опаковъчен

често срещано. Бракът в повечето случай е непоправим

материал, амбалаж, външен транспорт, консултантски

(окончателен), т. е. продукцията е негодна за употреба

услуги за растителна защита – 5%, други разходи – 2%.

и е невъзможно да бъдат отстранени дефектите, той

Специфичното при селскостопанската продукция, в

е за сметка на предприятието и се намалява иконо-

частност оранжерийното производство, е това, че няма

мическата изгода. Много малък процент от него е по

постоянен тренд при себестойността. Това идва от фа-

вина на персонала. По време на стажа ми се наложи

кта, че то е силно зависимо от природните условия и

да осчетоводим единствено брак, който бе в следствие

всяка година разходите варират, поради възникване на

на това, че продукцията не отговаряше на стандартите

непредвидени разходи.

за качественото разделение, поради физиологични
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Начисляване на разходите за амортизация

въпреки че ЗП Дамян Бялков е регистриран по ЗДДС,

Д-т с-ка 603 Разходи за амортизация

5 460 лв.

не се наложи начисляване на данъка. Бракуването се

К-т с-ка от гр. 20 Дълготрайни материални активи

5 460 лв.

осчетоводява въз основа на Акт за брак.

Начисляване на разходите за заплати

Въз основа на Счетоводната политика на ЗП Дамян

Д-т с-ка 604 Разходи за заплати

6 900 лв.

Бялков, документирането на стопанските операции по

К-т с-ка 421 Персонал

6 900 лв.

формирането на себестойността на готовата продукция
е различно, според направените разходи:
• Влагане на материали в производството се доказва
с Искане за отпускане на материали;
• Амортизационните отчисление се начисляват според амортизационния план;
• Рекапитулация на начислените заплати и осигу-

Начисляване на разходите за осигуровки
Д-т с-ка 605 Разходи за осигуровки

1 500 лв.

К-т с-ка от гр. 46 Разчети с осигурители

1 500 лв.

Начисляване на разходи за акциз на въглища
Д-т с-ка 456 Разчети с акцизи

700 лв.

К-т с-ка 606 Разходи за данъци, такси

700 лв.

ровки за служителите в производственото звено и
Начисляване на други разходи

складовото помещение;
• Акт за брак – за отчитане на разходите за брак в
производството;
• Изписването на готовата продукция става със складова разписка при нейната продажба;
• Разходи направени за външни услуги се доказват с
получени фактури за услугата.

840 лв.

К-т с-ка 501 Каса

840 лв.

Отнасяне на разходите към основното производство
Д-т с-ка 611 Разходи за основна дейност

42 000 лв.

К-т с-ка 601 Разходи за материали

6 180 лв.

К-т с-ка 602 Разходи за външни услуги

420 лв.

СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА
ГОТОВА ПРОДУКЦИЯ

К-т с-ка 603 Разходи за амортизация

5 460 лв.

К-т с-ка 604 Разходи за заплати

6 900 лв.

К-т с-ка 605 Разходи за осигуровки

1 500 лв.

Калкулация на себестойност на готовата продукция

К-т с-ка 606 Разходи за данъци, такси

700 лв.

К-т с-ка 609 Други разходи

840 лв.

– оранжериен домат с-ка 3031
Начисляване на разходите за вложените в производството материали – използваме аналитични сметки
за различните вложени материали, в съответствие с
индивидуалния сметкоплан на предприятието
Д-т с-ка 601 Разходи за материали

26 180 лв.

К-т с-ка 30211 Основни Материали – семена

2 000 лв.

К-т с-ка 30212 Основни Материали – разсад

2 000 лв.

К-т с-ка 30213 Основни Материали – торове

3 000 лв.

К-т с-ка 30214 Основни Материали – препарати

3 500 лв.

К-т с-ка 3022 Спомагателни материали

1 680 лв.

К-т с-ка 30241 Горивни материали – въглища

14 000 лв.

Начисляване на разходите за външни услуги
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Д-т с-ка 609 Други разходи

Д-т с-ка 602 Разходи за външни услуги

420 лв.

К-т с-ка 401 Доставчици

420 лв.

С тази стопанска операция се калкулира себестойността
на готовата продукция.
Заприхождаване на готовата продукция по
себестойност
Д-т с-ка 3031 Продукция – оранжерийни домати

42 000 лв.

К-т с-ка 611 Разходи за основна дейност

42 000 лв.

Брак на готовата продукция
Окончателен брак. Начислява се по себестойност
Начисляване на брак – 50 кг. x 0, 70 лв. = 35 лв.
Д-т с-ка 6091 Други разходи – брак

35 лв.

К-т с-ка 3031 Продукция – оранжерийни домати

35 лв.

ЕВРОПЕЙСКО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Отнасяне на разхода по предназначение
Д-т с-ка 611 Разходи за основна дейност

35 лв.

К-т с-ка 6091 Други разходи – брак

35 лв.
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Готовата продукция е крайният продукт, който цели да
получи всяко производствена предприятие, след из-

Отчитане на финансовия резултат
Д-т с-ка 123 Загуба от текуща година

35 лв.

К-т с-ка 611 Разходи за основна дейност

35 лв.

пълнение на основната си дейност. В производството
й се влагат различни материали, суровини и услуги, а
разходите за тях сформират себестойността, по която
се заприходява. При продажба готовата продукция се

Продажба на готова продукция – 10 000 кг. –

предлага на пазара по справедлива (пазарна) цена. В

1-во качество

конкретния казус се вижда начина, по който се калку-

Отписване на готовата продукция по себестойност –

лира себестойността на готовата продукция – оран-

10 000 кг. х 0, 70 лв.

жериен домат в счетоводството на ЗП Дамян Бялков,

Д-т с-ка 7011 Приходи от продажба на продукция

заприходяването на продукцията. В казуса е показана и

7 000 лв.

ефективността на производството, тъй като пазарната
Оранжериен домат

цена е по-висока от себестойността.

К-т с-ка 3031 Продукция–оранжерийни домати

7 000 лв.
В разработването на учебно-практическия казус са из-

Начисляване на продажбата по справедлива (пазарна)

ползвани данни от интервю на автора с мениджмънта на

стойност и ДДС на продажбата. Документира се със

компанията, и лични наблюдения от проведения стаж в

стокова разписка и данъчна фактура – 10 000 кг - 1-во

предприятието.

качество х 2 лв.
Д-т с-ка 411 Клиенти

24 000 лв.

К-т с-ка 7011 Приходи от продажба на продукция

20 000 лв.

Оранжериен домат
К-т с-ка 4532 ДДС на продажбите

4 000 лв.

Отчитане на финансовия резултат от продажбата,
след разнасяне на с-ка 7011 Приходи от продажба на
продукция-оранжериен домат
Д-т с-ка 7011 Приходи от продажба на продукция
К-т -оранжерийни домати
Отписване на продукция

7 000 лв. Приход от продажба 20 000 лв.

Дебитен оборот

7 000 лв. Кредитен оборот

Салдо за уравнение

13 000 лв.

Дебитен сбор

20 000 лв. Кредитен сбор
Крайно салдо

20 000 лв.
20 000 лв.
13 000 лв.

Отчитане на получения положителен финансов резултат
Д-т с-ка 7011 Приходи от продажба на продукция

13 000лв

оранжерийни домати
К-т с-ка 123 Печалба година

13 000лв
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МОТИВАЦИОННИЯТ АСПЕКТ
В УПРАВЛЕНИЕТО НА
СЛУЖИТЕЛИТЕ НА РЕСТОРАНТ
„УМАМИ”, ХОТЕЛ МАРИНЕЛА
Галина Динова, сп. Мениджмънт в туризма

Управлението на персонала е централна дейност във всяка една
организация и придобива все по-голямо значение за нейното развитие и успех. Всяка организация, чрез своя мениджмънт, трябва да
определи приоритетите и в тях да дефинира своите цели. Целите
трябва да бъдат нещо реално постижимо, съобразено с ресурсите.
Ето защо трудът на хората в организацията трябва да бъде уважаван
и възнаграждаван.
По същество, управлението представлява насочване на поведението
на служителите в трудовата им дейност по начин, чрез който това,
което иска фирмата, да го „МОЖЕ, ИСКА и ПРАВИ” възможно най-добре всеки отделен служител. Мотивирането на персонала е част от
предмета на мениджмънта. То включва познаването и управлението
на механизмите на индивидуалната и корпоративна мотивация. През
последните години тя е една от най-разискваните теми в мениджмънта.
Имайки предвид актуалността на проблема, свързан с мотивацията,
обект на настоящата писмена разработка е мотивационния аспект
като част от системата за управление на персонала на ресторант
„Умами” в хотел Маринела, доскоро част от веригата ресторанти
„Хепи”, а нейн предмет - мотивационната нагласа на служителите в
ресторанта
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Основните цели, които си поставих с тази разработка са:
• да дам научно определение на феномена мотивация;
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според тяхната значимост и ценност, а също и според
очакваният резултат от задоволяването им.

• да разгледам основните мотивационни теории и
модели;

Наличието на някаква незадоволена потребност моти-

• да разгледам кои са персоналните мотиватори за

вира определено поведение, като има за цел нейното

служителите и как те се вписват в изработването на

задоволяване. Достигането на тази цел намалява или

мотивационен профил на фирмата.

премахва неравновесието и предизвиква удовлетворение. Следователно, задоволената потребност престава

Чисто практическите цели, които си поставих, са:
• да анализирам мотивационната нагласа на служителите в ресторант „Умами”

да бъде мотив за действие, но веднага на преден план
излиза друга незадоволена потребност и целия цикъл
се завърта отново.

• очертаване на насоките за подобряване на мотивацията и някои общи препоръки.

Много важно е да се отбележи, че мотивите не са статична величина, а се изменят и развиват непрестанно.

ФЕНОМЕНЪТ МОТИВАЦИЯ
ИЛИ КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА
МОТИВИРАНЕТО
„Единствената изпитана мотивация, която
продължава цял живот, е тази, идваща отвътре.
Тя е най-силна, когато изпитваш радост и гордост
от факта, че сипостигнал нещо, давайки най-доброто от себе си.“ Lloyd Dobyns и Clare Crawford-Mason,
„Thinking About Quality“, 1998.
Мотив
Понятието мотив произхожда от латинската дума
„motivus”, като се превежда като подбуждам, подтиквам.
В психологическата теория и практика е възприето, че

Има мотиви, напр. жажда, които временно намаляват
въздействието си след като са били удовлетворени.
Други мотиви, обикновено тези, които предполагат необходимост от признание се свързват с преследване
на цели и индивидът има продължителна мотивация за
пълното постигане на целите си. Потребностите на човека са разнообразно множество. Някои от тях са взаимно
изключващи се, напр. нежеланието да се работи е в противовес на желанието за висок доход. Различните хора
реагират различно в една и съща ситуация, независимо,
че са еднакво мотивирани. Това е така, защото различно
възприемат тази ситуация.
Мотивация

мотивите по своята същност представляват вътрешни

В известен смисъл мотивацията логически предхожда

подбудители, подтикващи личността към извършване

всеки цикъл на човешката дейност. Мотивите са винаги

или към въздържане от извършване на определено

осъзнати, в тях е налице съзнание за потребностите,

действие. Характерно е, че мотивите възникват преди

осъзнаване на самата потребност. Само когато потреб-

конкретно действие и съпътстват цялото му извършване

ността се превърне във факт на съзнанието, възниква

или цялото въздържание от извършването му. С други

мотив. Издигането на потребността до факт на съзнание-

думи: мотивът се поражда от липсата на вътрешно

то е сложен механизъм, осъществяван при наличието на

равновесие в резултат на наличието на някакви не-

стремежи и желания, интереси и убеждения.

задоволени потребности, желания и очаквания. Тези
потребности могат да са лични или потребности на

Мотивацията е психичен процес, вътрешна подбуда,

групата като цяло. За да мотивират някакво опреде-

това което кара хората да действат по определен на-

лено действие или поведение, потребностите трябва

чин. Тя се свежда до избирането на поведение от страна

да са не само осъзнати, но и логически и емоционално

на работниците и служителите в трудовия процес, до

оценени от гледна точка на целите и ценностите, както

избора на трудовата им активност и степента на тяхната

на индивида, така и на неговото социално обкръжение.

ангажираност с целите на предприятието. точка може

По този начин личността подрежда потребностите си

да се определи като процес на взимане на доброволни
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решения от работниците и служителите за целенасоче-

чи така, че работника или служителя да избере онази

ни трудови действия.

посока на движение, която той иска, да предпочете
онова трудово поведение, което отговаря на целите на

В основата на мотивацията за всеки индивид стоят

предприятието.

човешките потребности и взимането на решения за
тяхното задоволяване. Степента на задоволяване на

„Целта на мотивацията е да се постигне чувството за

потребностите на хората е един от основните критерии,

обща цел и да се осигури желанията и нуждите на орга-

мерило за ефективността на мотивацията на хората за

низацията и желанията и нуждите на нейните служители

едно или друго действие или бездействие в трудовия

да бъдат в хармония.” (М. Армстронг, 1993, Управление

процес.

на човешките ресурси)

Съвършено естествено е, че работодателят би искал

Мотивационен процес

хората, които работят в неговото предприятие, да имат
такова трудово поведение, което би довело до очаква-

Умението у мениджърите да мотивират хората е ре-

ните от него икономически резултати.

зултат от опознаване и осмисляне на идеи, заложени
в мотивационните теории, както и осмисляне на собст-

Мотивацията за труд от управленска гледна точка може

вения и чуждия опит в работата с хора. Интуитивните

да се определи като процес на взимане на доброволни

способности и личностни качества, които обуславят

решения от работниците и служителите за целенасочени

лидерския стил и атмосфера за ползотворна дейност

трудови действия. В основата на мотивацията за всеки

във фирмата също са от съществено значение в тази

индивид стоят човешките потребности и взимането на

насока. Мотивационният процес се различава до голяма

решения за тяхното задоволяване. Степента на задово-

степен от стандартните процеси в организацията, които

ляване на потребностите на хората е един от основните

го правят неповторим и индивидуален за всяка фирма.

критерии, мерило за ефективността на мотивацията на

Ефикасен мотивиращ процес в една фирма може да се

хората за едно или друго действие или бездействие в

окаже слабо резултатен в друга. Обяснението на този

трудовия процес.

феномен се съдържа в много обстоятелства, свързани
със спецификата на работа, вътрешно фирмената среда,

Съвършено естествено е, че работодателят би искал хо-

индивидуализма на хората и т. н. (Вж. Василева, 2014).

рата, които работят в неговото предприятие, да имат такова трудово поведение, което би довело до очакваните

Отношението на хората към труда е резултат от дълбоки

от него икономически резултати. За да постигне това, той

вътрешни подтици. Подтикът към труд се проявява под

би трябвало да подбере и да отправи такива сигнали към

формата на мотив за извършване на конкретна дейност.

отделните служители, които да направят така, че като

Отделният човек формира своята личност и ценности в

работят за себе си да работят за постигане на целите на

семейството, училището, университета, обкръжаващата

организацията. Тази дейност на работодателя характе-

го среда. Мотивите му към конкретен труд се базират на

ризира съдържанието на мотивирането – действието на

тази основа. Водещата причина, която подтиква опреде-

ръководството за създаването на такава икономическа,

лен човек към конкретен работодател и го задържа там,

организационна и социална среда, която да направи

е преценката, че именно там той най-добре би могъл да

така, че работниците и служителите да изберат онова

разгърне качествата и компетенциите си.

трудово поведение, което да отговаря на стратегията
на фирмата.

Ангажираността към фирмата се изявява на практика
в две форми: пасивна ангажираност – готовността на
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Следователно, ако мотивацията характеризира процеса,

член от персонала да остане във фирмата, и активна

при който работника или служителя избира посоката на

ангажираност – готовност, желание и стремеж на

своето движение и трудово поведение, то мотивирането

индивида да постига целите, важни за фирмата. Тя се

характеризира действията на работодателя, за да се слу-

изгражда последователно и е резултат от разнообразни
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действия на мениджмънта на фирмата, които могат да се
систематизират основно в три направления:
• Чувство за принадлежност към организацията.
Състои се най-вече в приемане и подкрепа на мисията на фирмата и идентификация със нея.
• Чувство за убеденост, че изпълняваната работа
е важна за фирмата. Основно условие за това е
удачно проектиране на длъжностите и работниместа, изграждането на екипи и автономни групи,
възлагане на подходящи задачи, които сами по себе
си да мотивират, вълнуват и предизвикват членовете
на екипа.
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Методиката на изследване включва следните дейности:
Проучване на организационната структура на организацията
Чрез проучването на организационната структура се
цели определянето на служителите, които ще бъдат анкетирани. Търсената съвкупност е на ниско или средно
длъжностно равнище, за да се обезпечи проучването
на ефектите от трудовото представяне и кариерното
равнище.
Проучване на структурата на човешките ресурси

• Чувство на доверие в управлението на фирмата.
Печели се, когато мениджмънта съумее да демон-

Структурата на човешките ресурси по възраст, пол, ниво

стрира ясно, че знае какви са целите на фирмата

на образование, трудов стаж и категория труд има важно

и начина за постигането им и на базата на това

значение за определяне на мотивиращите въздействия

формира ясни планове и задачи, с които да впрегне

и очакваните резултати – мотивиращи ефекти. Основ-

потенциала и заряда на всички членове.

ните характеристики на човешките ресурси предопределят в голяма степен техните нагласи и очаквания.

В практиката, този процес не винаги протича гладко,

Структурирането по определени признаци позволява

защото индивидът може да изпитва затруднение да из-

обособяването на групи, на членовете на които може

бере между две потребности, които изглеждат еднакво

да се въздейства по сходен начин.

важни и неотложни. Дори, когато направи избора за важността на потребностите, той може да се затрудни при

Проучване на мотивационните нагласи на служи-

избора на подходящия начин на действие. Индивидът

телите

пристъпва към действие, след като си е изяснил какво е
съществено за него. В ролята на ограничително условие,
са и неговите способности. И въпреки това, той може да
не успее да постигне целите си, защото се е надценил.

Мотивационните нагласи на служителите предопределят, в някаква степен, оценката им засистемата за управление на човешките ресурси. Чрез тяхното проучване
се цели да се открие пресечната точка между мотива-

Ако индивидът прецени, че е удовлетворил потребно-

цията на персонала и мотивиращите фактори, начини

стите си, те престават да бъдат определящи за неговото

за мотивация заложени в управлението на персонала.

поведение. Но, ако потребността не е напълно удовлетворена, човекът отново се изправя пред избора дали да

Провеждане на анкетно проучване

продължава да я счита за съществена или да се откаже

Анкетното проучване има за цел да установи реалното

от действия по този проблем.

състояние на мотивацията на персонала.

II. МЕТОДИКА

III. МЕТОДИ

Обект на методиката е мотивацията на персонала, а

Методите на проучването трябва да позволят:

основната цел – да предостави подходящ инструментариум за проучването на мотивационната нагласа на
служителите

• Осъществяване на целите и задачите на изследването;
• Осигуряване на изчерпателна и достоверна информация, с оглед на последващия анализ.
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• Резервите, възможностите и пътищата за повишаване на мотивацията на човешките ресурси в

Анкетата е метод, които се осъществява чрез задаване

контекста на подобряващо се тяхно управление и

на въпроси на подлежащите на анкетиране лица.

неговото отражение върху финансово-икономиче-

Съществуват два вида начина на анкетиране:
—— Устна анкета или т. нар. интервю – при нея се използ-

ските резултати от дейността.
Предварителни съображения

ва анкетьор, които задава въпросите на подлежащите на
анкетиране лица и записва отговорите в анкетната карта;

a) Мотивационни профили се разработват регулярно

• Стандартизирана – при нея анкетьорът задава въ-

във фирмата и имат за цел установяване на равнището

проси, както са по реда в анкетната карта и еднакво

на мотивация служителите в тясна връзка с управле-

формулирани за всички анкетирани;

нието им и реализиране на фирмената бизнес стра-

• Нестандартизирана, въпросите не са формулирани

тегия.

абсолютно точно и не е определен реда на тяхното
задаване. Това създава възможност анкетното про-

б) Мотивационни профили на всички се разработват

учване да протече под формата на събеседване.

препоръчително веднъж шестмесечно на следните

Недостатък при този вид анкета е, че резултатите

равнища

не могат да бъдат обработвани; тестове налагат
прецизен избор спрямо нуждите на мениджмънта,
а изготвянето на специални тестове за конкретно

• Общ мотивационен профил на служителите на
фирмата
• Диференцирани мотивационни профили, в т. ч. :
—— На изпълнителния състав

проучване изисква висока квалификация.

—— На служителите във фирмата
—— На екипи от работници или от специалисти.

Когато се акцентира върху мотивацията, нещата се
усложняват и поради следното обстоятелство – много
мениджъри, верни на своя стил и метод на работа с хо-

в) Разработването на мотивационни профили се осно-

рата, в т. ч. и на своя усет за работа с хората, не винаги

вава на метода на анкетиране на човешките ресурси.

са склонни да се „вгледат” по-дълбоко дори в близкото

анкетирането обхваща целево подбрана извадка от

обкръжение от хора, с които работят.

човешките ресурси, отговаряща на изисквания за
представителност и достоверност на резултатите

Мотивационните проблеми в смисъл на недостатъчна
мотивация на човешките ресурси на фирмите съществу-

г) Информацията съдържаща се в мотивационните про-

ват, но инструментариумът за тяхната точна и конкретна

фили, е основа за системни целеви анализи, насочени

диагноза не се използват в достатъчна степен в практи-

към:

ката на фирмите.
—— Основната цел на Методиката за разработване на
мотивационни профили на служителите на фирмата е
нейното прилагане да дава възможност текущо и регулярно да се установяват:
• Фактическото (реалното) равнище на мотивация на
служителите на фирмата, както и на диференцирани
групи от хора;
• Лимитиращите мотивацията на персонала- фактори
и причини;

• Идентифициране на проблемите в областта на мотивацията и в обхвата на цялостното управление на
човешките ресурси на фирмата.
• Разкриване и оползотворяване на резерви и възможности за повишаване на равнището на мотивация на човешките ресурси.
• Обвързване на повишаващата се мотивация на
човешките ресурси с подобряващи се резултати в
труда.
• Ползотворно взаимодействие на мениджмънта на
фирмата със синдикалните организации.
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на сто от обектите, където се помещават ресторантите
са собственост на „ХЕПИ” АД, а останалите са под наем.

Етапи на процедурата за разработване на мотивационен
профил

Компанията е член на Националния борд по туризъм, в

—— Първи етап. Определяне на размера и структурата

който влизат представители на големите туроператори

на извадката

и хотелиери в страната. Веригата планира да направи

—— Втори етап. Избор на подходяща анкетна карта за

някои промени с визията си. Осъзнавайки голямото зна-

установяване на мотивационния профил на служителите.

чение на разнообразието в предлагането, се променят

—— Трети етап. Инструктиране на включените за анкети-

на определен период от време менютата в различните

ране служители.
—— Четвърти етап. Обработване на индивидуалните

ресторанти, което е съобразено и със сезона, и с нарастващите изисквания на клиентите.

анкетни карти и обобщаване на резултатите от анкетирането.

Позиционирането на ресторантите в компанията е раз-

—— Пети етап. Построяване на мотивационен профил..

лично, от традиционните заведения за бързо хранене до

—— Шести етап. Насоки за анализ на мотивационните

луксозните ресторанти, което има за цел да се обхванат

профили на служителите.

най-голям дял от пазара и по-точно потенциалните
клиенти. Конкретният обект на настоящото изследване

ПРЕДСТАВЯНЕ ОБЕКТА НА
ИЗСЛЕДВАНЕ

ще бъде ресторант „Умами” Хотел Маринела.

История на компанията

отдели от веригата и се обособи като самостоятелен

През пролетта на тази година, ресторант „Умами“ се
бранд, което според мен наложи още повече проблема

До преди няколко месеца, ресторант „Умами” беше част

с мотивацията, защото сега, повече от всякога е необхо-

от веригата „ХЕПИ”.

димо всички членове на екипа да дадат всичко от себе

Не мога да не напиша историята на компанията, тъй като
тя е от огромно значение за сегашния му пазарен дял и
популярността му, бидейки част от нея последните шест
години. Компанията „ ХЕПИ” АД е създадена през 1994 г.,
когато първото заведение от веригата отваря врати в
град Варна. В продължение на 19 години повече от 25
заведения от веригата започват дейността си.
Веригата непрекъснато се разраства, като проучва
пазара по някои основни пътни артерии в страната. Инвестицията във всеки нов обект е между 800 хил. и 1 млн.
лв. Освен това компанията изследва пазара в страните
от региона, като потенциални нови пазари са Румъния
и Русия. В момента веригата има 1 заведение извън
България, в испанския град Барселона, а най-много

си ресторанта да продължи да бъде все така успешен,
както до сега.
Мотивационен профил на персонала в ресторант
„Умами”, хотел Маринела
Първият етап на обработка на мотивационния профил
се представя след обработване на анкетните карти.
От там се вижда, че 9 от 16 анкетирани са поставили
на първо място заплащането, което считам за напълно
нормално в сферата на ресторантьорството. Работата в
ресторант не е особено престижна и няма голяма перспектива за развитие, но е много добре платена, което е
причината на тези места да работят хора мотивирани
от парите.

ресторанти има в София и Варна, както и в Пловдив, Русе,

На второ място от 3ма анкетирани е поставена сигур-

Стара Загора, по черноморските курорти и др. Мала част

ността на работното място. При положение, че теку-

от заведенията се управляват от външен мениджмънт

чество на кадри в ресторанта няма, то това отразява

и са отдадени с франчайзингови права. Между 10 и 15

ефектите на финансовата и икономическа криза върху
мотивацията на работещите въобще.
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Подредбата на факторите-мотиватори по значение може да се види в колона 1 на таблицата:
№ Фактори - мотиватори

Обобщени резултати от проучването
Удовлетворение

Неяснота

Неудовлетворение

%

%

%

1

Заплащане

75

12, 5

12, 5

2

Сигурност на работното място

94

-

6

3

Възможност за повишаване на квалификацията в дружеството

56

13

31

4

Възможност за служебно израстване в дружеството

50

31

19

5

Ясни, точни и изпълними цели

63

31

6

6

Равноправно, честно третиране на човешките ресурси

56

31

13

7

Своевременна и справедлива оценка на полаганите усилия и

63

24

13

постигнатите резултати в труда
8

Признание на личните способности

68

19

13

9

Своевременна и достоверна информация за задачите и

68

12

19

31

38

31

резултатите в трудовата дейност
10 Социални придобивки, предоставяни от фирмата

Заплащането, най-значимият за персонала фактор-мотиватор, удовлетворява 75 % от анкетираните, а неудовлетворението е едва 12%
Цели 94% от анкетираните са удовлетворени от предлаганата им сигурност на работното място, което най-вероятно
се дължи на несигурността на икономическата ситуация в страната, сезонните колебания в сектора и честото преструктуриране на обектите на компанията.
Възможността за служебно израстване в дружеството удовлетворява 50% от служителите, а предлаганите възможности
за повишаване на квалификацията – 56%. Въпреки малките възможности за кариерно израстване, ½ от персонала има
самочувствие за повишаване в длъжност. Неяснотата по тези фактори е около 22%, а неудовлетворението е 31% по
отношение на кариерното развитие, което е нормално за минималните възможности за повишение в организацията.
Факторът „Ясни, точни и изпълними цели” удовлетворява 63% от анкетираните, а само 6% са неудовлетворени, което
говори за добра организация на труда от страна на мениджмънта.
63% от респондентите са удовлетворени от отношението на мениджмънта докато неудовлетворението по този фактор
е 13%. Този факт най-вероятно се дължи на това, че голяма от персонала получават поощрение за висока оценка.
Удовлетворението от „Своевременната и достоверна информация за задачите и резултатите в трудовата дейност” е
68%, неяснотата – 12%. Неудовлетворението по отношение на този фактор е 19%. Удовлетворението от фактора би
трябвало да се дължи на непрестанния контрол и корекции на трудовото поведение от страна на управителя и на
предвидените своевременни стимули за изключителни постижения.
„Социалните придобивки” са факторът, от който са удовлетворени най-малко служители – 31%. Предлаганите социални
придобивки се изчерпват със социално и здравно осигуряване според нормативните изисквания, осигуряване на
60% отстъпка при консумация по време на работа и отстъпка при консумация в ресторанта. Неудовлетворението от
31% се дължи на факта, че транспортните разходи на персонала не се покриват от фирмата, което е масова практика
в бранша. Неяснотата по отношение на този фактор е най – голяма – 38%, което може да е следствие от непознаване
на категорията социална придобивка от страна на анкетираните.
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Зоната на неяснота по отношение на удовлетвореността

служители, които са удовлетворени от обучението, което

от факторите мотиватори е сравнително голяма (между

им се предлага и убедени, че могат да се развиват в ор-

20 - 50%), което означава, че мотивиращите въздействия

ганизацията с демонстриране на изключително трудово

може да се използват по-добре. мениджмънтът на ресто-

поведение.

ранта има поле за действие за подобряване мотивацията
на персонала.

Като цяло системата за мотивиране на персонала в
ресторант „Умами” е добре изградена, но е необходимо

Зоната на неудовлетворение е почти постоянна по всич-

предприемането на действия за оползотворяване по-

ки фактори, което предполага по-задълбочен анализ и

тенциала на системата и подобряване на фактическото

възможността от вземането на мерки от мениджмънта

и функциониране.

за нейното намаляване.
Обобщение на резултатите от проучването

ПРЕПОРЪКИ
Препоръките за подобряване функционирането на мо-

При вземане пред вид, че обект на настоящата разработ-

тивацията на са единствено следствие от направеното

ка е мотивационният аспект в управлението, анкетната

проучване и анализ. На първо място, би било подходящо

карта има за цел да проучи мотивационната нагласа

по-често да се коментират мисията, целите и постигнати-

на служителите. Може да се твърди, че мотивацията на

те резултати на ресторанта, което непременно ще дове-

персонала е на добро равнище. Положително е, че по

де до повишаване на гордостта с работното място. Като

първостепенните за служителите фактори удовлетворе-

се има предвид реномето на ресторанта, за който говоря,

нието е много голямо. Зоната на неяснота по отношение

ако се напомня на служителите, че работят в най-добрия

на неудовлетворението на факторите-мотиватори е с

суши ресторант в България – „Умами”, несъмнено ще им

голям размер, което показва наличието на значителни

придаде самочувствие в работата, 100% ще мотивира

резерви за повишаване на мотивацията на човешките

хората и ще повиши производителността на труда.

ресурси в организацията. Неудовлетворението е с постоянна величина по отделните мотивиращи фактори,
а лимитиращ фактор са социалните придобивки. Наложително е мениджмънтът да вземе мерки за постигане
на нарастващо удовлетворение от въздействието чрез
обучение и кариерно развитие, тъй като това са факторите, следващи най-важните в класацията.

„Да кажеш на някой, че е най-добър в дадена област
(дори това да не е точно така) е най-добрия начин
да го мотивираш!”
Ако служителите бъдат запознати с целите и механизмите на оценяването и им бъде обяснено, че то
не е просто инструмент за разпределяне на бонуси,
според мен, ще се елиминират съмненията относно

Мотивацията на персонала в ресторант „Умами е успеш-

справедливостта и субективността на оценката и ще

но развита в корпоративен план. По първостепенните

доведе до пълноценно използване на заложените в

за персонала мотиватори, а именно заплащането и

системата за оценяване корпоративни мотиватори.

сигурността на работното място, удовлетворението е

Наложително е да се предприемат действия за

голямо. Въпреки регламентираното взаимодействие

намаляване на неудовлетвореността на персонала от

между оценяването и обучението и кариерното раз-

социалните придобивки, но подобна мярка изисква

витие, накъде в прехода от теория към практика тази

финансови средства. Масовата практика показва, че

връзка е нарушена. Персонала не е убеден в потенциала

в ресторантьорството социалните придобивки не са

на оценката да служи като вход за извличане на ползи от

приоритет и повечето работодатели не предлагат

тези два елемента на системата за управление на човеш-

подобни стимули.

ки ресурси. Това може да се дължи, както на недоверие
към механизмите на оценяване и оценяващия, така и на
липса на удовлетворение от предлаганите възможности
за обучение и развитие. Все пак сред анкетираните има

За да се повиши индивидуалната мотивация на служителите, регламентирана връзка между своевременната и
справедлива оценка на полаганите усилия и постиганите
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резултати от една страна и обучението и кариерното

субекти в пазарни условия. Именно поради тази при-

развитие от друга, трябва да се укрепи в практиката на

чина мениджърският състав на ресторант „Умами” се

организацията. Нормално е да се проучат индивидуал-

стреми да подобри факторите, които мотивират персо-

ните желания и потребности от обучение за повишаване

нала в дружеството, защото това е правилната посока

на квалификацията и служебно израстване и до колко е

за постигането на целите във всяка една организация.

възможно да се намери начин за тяхното задоволяване.

С появата на все повече изследвания и практика в при-

Наличието на кадри със желание за усъвършенстване

ложението на теориите за мотивация и техните методи,

трябва да събуди някакво действие в посока предоста-

мениджърите вникнат все по-задълбочено в процеса

вяне на възможности за тези служители, за да са стиму-

на мотивация.

лирани, те да останат в компанията и да допринасят със
знанията, уменията, опита и потенциала си за успешното

В настоящото изследване мотивацията на персонала е

и представяне на пазара. Делегирането на права и от-

разгледана в теоретичен и практичен аспект. В практи-

говорности на тези служители, както и разширяване на

ческата част е разгледана мотивацията на персонала

задълженията им в хоризонтален или вертикален план

в ресторант „Умами”. От анализът на мотивационния

са възможности за удовлетворяване на тези потребно-

профил на персонала във фирмата става ясно, че ръко-

сти в организацията.

водството е постигнало добри резултати по отношение
на осигуряването и поддържането на добра степен на

Предложените препоръки с голяма вероятност биха

мотивираност у служителите в компанията.

довели до преодоляване на проблемите пред мотивирането на служителите за по-високи постижения в труда

В обобщение може да се посочи, че мотивацията играе

и до по-ефективно използване на наличната система за

съществена роля в управлението и постигането на по-

мотивиране на персонала.

ставените цели, а именно ресторанта да запази добрите
си позиции и да продължи да бъде любимият тематичен

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ресторант на мнозина.

Изключително динамичното развитие на организациите

ИЗПОЛЗВАНИ ИЗТОЧНИЦИ

в България поставя нови предизвикателства и кара ме-
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развитие, ЦБМ, 2014.
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Илиев, Й. Управление на човешките ресурси.
Абагар, 2005.
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Илиев, Й. Управление на човешките ресурси. УИ
Стопанство, 2007.

7.

Паунов, М. Мотивация за добрите резултати
и лоялността на хората, с които работим, УИ
Стопанство, София, 2001.

ниджърите да търсят нови решения. Преосмислянето на
ценностите свързани с поведението на човека в труда,
онези фактори, които го мотивират да постъпва по един
или друг начин, удовлетвореността му от постигнатото
и чувството за обвързаност и ангажираност са определящи за успеха на мениджърския екип и организацията
като цяло. Въпросът за привързаността към организацията на отделният служител, за личните му мотиви за
оставането или напускането му, както и за чувството
на удовлетвореност от онова, което стои зад него, се
превръща в основна предпоставка за ефективност и
жизнеспособност на организацията. Управляващите
трябва да разчитат на своите служители – на уменията
и качествата им, знанията и желанието им да се развиват,
на усилията, които полагат за да успяват.
Проблемът за мотивацията на човешкото поведение
в труда и трудовата дейност придобива съществено
значение за успешното функциониране на стопанските
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ФЕВРУАРИ 2017
Европейското висше училище по икономика и мениджмънт (ЕВУИМ) и Института за икономически изследвания
при БАН организираха съвместно две
академични дискусии с участието на
най-авторитетните български икономисти от академичните среди, представители на бизнеса, на синдикатите
и работодателските организации, за
обсъждане на актуални проблеми на
българската икономика и формиране
на предложения за тяхното решаване.

МАРТ 2017
Научно – практическа конференция на тема
„Социално предприемачество – перспективи и
приоритети“. Европейскят форум за социално
предприемачество е единствен по рода си в
Европа. Той представя фирми и организации на
хора с увреждания, мерки за тяхното насърчаване
и възможности за партньорство в рамките на ЕС.
Организатори: Европейската комисия, Европейската конфедерация на производствените кооперации
и социалните предприятия (CECOP), Министерството на труда и социалната политика и Агенцията за
хората с увреждания.

МАРТ 2017
Първият випуск магистри на Европейското висше училище по икономика и
мениджмънт завърши своето обучение.
Студентите от магистърските програми
„Счетоводство, анализ и контрол“ и
„Международна бизнес администрация“
бяха изпратени с официална
церемония
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МАЙ 2017
Отворена лекция на тема: „Кибер сигурност – рискове и заплахи в съвременното интернет пространство“ запозна
аудиторията на Европейското висше
училище по икономика и мениджмънт с
реалните заплахи в интернет пространството – присвояване на самоличност,
кражба на лични данни, проникване
в корпоративни мрежи и много други
техники и методи за проникване в голямата инфраструктура.

АВГУСТ 2017
Учредява се годишна стипендия в памет
на професор доктор на философските
науки Кръстьо Петков. Съучредители на
стипендията са Софийски университет
„Св. Климент Охридски”, Университет за
национално и световно стопанство и
Европейско висше училище по икономика и мениджмънт.

АВГУСТ 2017
Европейското висше училище по икономика и мениджмънт удостои с почетното
звание „Доктор Хонорис Кауза” почетния консул на Молдова в Република
България Веселин Чипев, който е сред
най-изтъкнатите партньори на ЕВУИМ,
подпомагащ студентите чрез предоставяне на стипендии, осигуряване на практики и стажове, както и организиране на
бизнес форуми с участието на студенти
и преподаватели
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