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Уважаеми колеги,
Представяме на Вашето внимание осмия брой на студентското академично списание „Наука и Бизнес” на Европейското висше училище
по икономика и мениджмънт.
Настоящият брой представя отличени студентски разработки в
областта на Счетоводството, Бизнес мениджмънта, Предприемачеството, Статистическите изследвания, Мениджмънт в туризма, и
Търговски практики.
Списанието събира авторски материали целогодишно на адрес:
scienceandbusiness@ehsem.org. Материалите следва да отговарят
на основни изисквания към студентска публикация, да са преминали основна езикова и теоретична редакция, да съдържат името/
имената на студентите-автори, да бъдат в Microsoft Word формат. Като
приложения могат да се изпращат схеми, таблици, изображения или
снимков материал.
„Наука и Бизнес” предоставя възможност за оповестяване на информация и отчет на инициативи на Студентския съвет на Европейското
висше училище по икономика и мениджмънт.
„Наука и Бизнес” включва и бюлетин на най-значимите прояви в рамките на Европейското висше училище по икономика и мениджмънт:
проведени научни и обществени събития, представяне на гост-лектори, международни дейности, срещи с работодатели, партньорски
инициативи, кариерно развитие, клуб на завършилите и други.
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SWOT АНАЛИЗ

НА ФИРМА „MEGAPARTS”
Юрий Иванов, сп. Корпоративен мениджмънт

Търговията с авточасти – втора употреба се нарича
търговия със „Зелени части”, заради ползите които тя
носи за опазване на околната среда. Използването
на дадена част до края на технологичния й живот е
най-големият успех по отношение на рециклирането.
Купуването на част – втора употреба спестява огромни
количества енергия и ресурс за производството на нова,
както и удължава жизнения път на автомобилите. Към
днешния момент повече от 80% от произвежданите
нови автомобили са с ресурси от рециклирани стари.
Изключителните предимства на бизнесът с рециклирането на автомобили се състои в това, че той предлага на
пазара авточасти на много по-ниска цена, спестявайки
на потребителите огромни средства всяка година. За инвеститорите бизнесът предлага добри печалби: според
статистиката годишният оборот от авточасти в България
възлиза на над 300 милиона лева.
Фирма „МЕГАПАРТС” е една от силно отличаващите се
фирми на пазара, с лидерско място на пазара на авточасти – втора употреба. Фирмата датира от 2010 година,
когато отваря вратите на първия си търговски обект. Три
години по-късно, през 2013 година, регистрира официално търговската марка „МЕГАПАРТС”. Новата марка
бързо се налага на пазара с конкурентните си цени,
високото ниво на обслужване, и гаранцията за качество.
През първата си година фирмата успява да разкомплектова над 3600 автомобила, реализирайки повече
от 600 000 годни за употреба авточасти. Същата година
„МЕГАПАРТС” прави огромна инвестиция в стартирането
на най-големия он-лайн магазин за авточасти в България. През 2014 година платформата www.megaparts.bg
е отличена на ежегодните уеб-награди за най-добър
електронен магазин. Днес електронният и портал е
почти без аналог дори в световен мащаб.
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Мениджмънтът на фирма „MEGAPARTS” насочва уси-

Дейността по отношение разкомплектоването на ав-

лията си към специализиране в областта на разком-

томобили е регламентирана в Закона за управление

плектоването и рециклирането на максимален брой

на отпадъците, който задава посоката на развитие на

автомобили. За целта се изгражда и първата в Европа

отрасъла.

поточна линия за разглобяване на автомобили, която
е с капацитет над 1000 автомобила на месец. Идеята на

Следващите няколко години се очаква голяма част от

този тип производство е минимализиране на човешкия

дизеловите автомобили в Европа да се насочат към

труд и максимално опростяване на процесите, с което

Балканите, поради редица забрани, които ще влязат

се постига независимост от необходимостта на високо

в сила. Това по всяка вероятност ще срине цените на

квалифициран персонал, какъвто в България става все

автомобилите, което е основният ресурс за захранване

по-труден за намиране.

на производството. Тези промени ще спомогнат за разрастването на компанията, но погледът на мениджмънта

Съзнавайки опасността в лицето на световните гиганти

е фокусиран върху следващите 10 години. Евентуална

в рециклирането с възможности за инвестиции за ми-

бъдеща промяна в световен план, като забраната на

лиарди в сектора, фирмата не пести ресурс и усилия

автомобилите с вътрешно горене, би наложило драс-

за обучение и инвестиции в човешкия капитал, като по

тични промени в сектора. Друг фактор е инвестицията

този начин създава специалисти в един несъществу-

на големите производители на автомобили върху идеята

ващ, според държавата бизнес–търговията с авточасти

автомобилите да се превърнат в уред за еднократна упо-

втора употреба. Със създаването на фирма „МЕГАПАРТС”

треба, ползван в рамките на определения гаранционен

и представянето на този тип бизнес в една различна

срок и връщането му веднага след това за рециклиране.

светлина, доближаваща се до производството на нови
автомобили като качество на процесите, се събужда

Един от основните проблеми, с които ежедневно се

постепенно огромен инвеститорски интерес, както и

среща мениджмънта на фирма „MEGAPARTS” е огромния

предложения за субсидиране от Европейските про-

обем от поръчки и обаждания, които трудно се обра-

грами. Последна и най-важна крачка по отношение на

ботват. До голяма степен причината за това е липсата

финансиране на фирмата е привличането на субсидия

на висококвалифициран персонал, с който да могат да

от държавата под формата на Еко такси, с което да се

се запълнят слабите звена, като отдел „Обслужване на

осигури приложимото разходване на този целеви ре-

клиенти” и други ключови отдели за директните про-

сурс и се увеличи естествено дейността на компанията.

дажби. Друг проблем е логистиката, поради мащаба на
организацията и броят огромни обекти и бази, разпръс-

Натрупаният опит в сферата на разкомплектоване (над

нати на различни локации. За решаването му е изготвен

10 000 разглобени автомобила) привлича интереса на

проект за мега завод, който да обедини всички звена

редица екологични организации, които застават също

и направи огромния и труден за управление автопарк

с целеви програми зад каузата за бързо и качество

напълно излишен.

преработване на един от най-големите замърсители на
природата, а именно автомобилите.

Една от най-силните страни на авточастите втора употреба е, че са оригинални и техният живот понякога

През 2017 година държавата засилва контрола по от-

надхвърля десетократно възможностите на новите

ношение разкомплектоването на автомобили, като за

произвеждани заместители. През последните години с

подновяване на лицензите за развиване на дейността

изместването на производствените мощности в страни

се изисква спазване на високи екологични стандарти.

като Китай, Индия и Тайван, някои от най-известните

Налага се и парична гаранция за застраховка срещу

производители на афтър-маркет авточасти влошиха

нарушения. С тези рестрикции фирмите с лицензи на-

значително качествените си параметри, което дава въз-

маляват драстично и секторът се „прочисти” от огромен

можност на фирма „МЕГАПАРТС” да предлага качествена

дял незаконно съществуващи площадки, замърсяващи

алтернатива на ниска цена.

околната среда и развиващи дейност в сивия сектор.
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Ако разглеждаме пазара на авточастите от социална гледна точка, ниските цени на авточастите, които предлага
фирмата понякога са единствения шанс за някои групи потребители да запазят автомобилите си в движение и да
продължат да разчитат на възможността да бъдат мобилни.
Успехът на фирма „МЕГАПАРТС” се дължи на изключителната комбинация от положителни фактори и ресурси, както
и младият и изключително мотивиран мениджърски екип, за който 24 часовият ден е прекалено къс, за да побере
идеите и проектите, които предстоят. В тези сложни икономически условия и несигурност това е един от малкото
бизнеси, който се развива с високи темпове и за сега само в положителна посока, въпреки сложността и трудностите
по управлението му.

ВЪНШНИ ФАКТОРИ –
СРЕДА

ВЪТРЕШНИ ФАКТОРИ –
ОРГАНИЗАЦИЯ

SWOT МАТРИЦА И ТАБЛИЦИ ЗА СЪПОСТАВИМОСТ 1-4
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ПОЛОЖИТЕЛНИ

ОТРИЦАТЕЛНИ

STRENGTHS (СИЛНИ СТРАНИ)

WEAKNESSES (СЛАБИ СТРАНИ)

СИЛНА СТРАНА 1: Висока

СЛАБА СТРАНА 1: Затруднено справяне с голям обем

производителност

поръчки

СИЛНА СТРАНА 2: Конкурентни цени

СЛАБА СТРАНА 2: Затруднена логистика – разпръснатост

СИЛНА СТРАНА 3: Уникален продукт

СЛАБА СТРАНА 3: Невъзможност за поемане на всички

СИЛНА СТРАНА 4: Голям пазарен дял

входящи обаждания
СЛАБА СТРАНА 4: Бързо изчерпване на най-продаваемата
стока

OPPORTUNITIES (ВЪЗМОЖНОСТИ)

THREATS (ЗАПЛАХИ)

ВЪЗМОЖНОСТ 1: Спад на цените на

ЗАПЛАХА 1: Намерения за големи инвестиции в сектора

автомобилите

от чуждестранни фирми

ВЪЗМОЖНОСТ 2: Малък брой лицензи-

ЗАПЛАХА 2: Промяна в държавната нормативна уредба за

рани фирми

Закон за управление на отпадъците.

ВЪЗМОЖНОСТ 3: Възможност за

ЗАПЛАХА 3: Забрана на автомобили с двигатели с вътреш-

дотация от държавата

но горене

ВЪЗМОЖНОСТ 4: Ниско качество на

ЗАПЛАХА 4: Отлив на квалифициран персонал от

новите авточасти

България
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2

ВЪЗМОЖНОСТ
3

ВЪЗМОЖНОСТ
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1

ЗАПЛАХА
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ЗАПЛАХА
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СИЛНА СТРАНА 1

СИЛНА СТРАНА 2

СИЛНА СТРАНА 3

СИЛНА СТРАНА 4

Увеличаване на

Максимално оптими-

Обновяване на

Динамично зарежда-

производителността

зиране на цените

продуктите

не на нови модели

Увеличаване на

Собствена ценова

Възможност за

Възможност за цено-

пазарният дял

политика

иновации

ви споразумения

Възможност за

Намаляване на

Финансиране от

инвестиции в

влиянието на

Европейските

технология

конкурентите

фондове

Влизане в нов

Намиране на нови

Маркетингово

Изместване на

пазарен сегмент

клиенти

преимущество

пазарният сегмент

СИЛНА СТРАНА 3

СИЛНА СТРАНА 4

СИЛНА СТРАНА 1
Възможност за

СИЛНА СТРАНА 2

Налагане на естествен Монопол

Силна устойчивост

Не възможност от

Дълг период на па-

на конкуренция

пряка конкуренция

зарно господстване

Бърза адаптивност

Генериране на капи-

Вмешателство в

Определяне на

към промените

тал за адаптация

нормативната уредба

влиянието на пазара

Бърза ликвидност на

Бърза адаптация по-

Бързо създаване на

бизнеса

средством иновации

нов продукт

Увеличение на

Подобряване на

Привличане на

Привличане на най-

заплатите

условията

амбициозен персонал

добрите в сегмента

привличане на
инвеститори

Бързо ориентиране
към електро и хибридни автомобили
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3 W/O

ВЪЗМОЖНОСТ
1

ВЪЗМОЖНОСТ
2

ВЪЗМОЖНОСТ
3

ВЪЗМОЖНОСТ
4
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СЛАБА СТРАНА 1

Увеличаване на
цената

Пазара ще се
съобразява докато
се адаптираме
Инвестиция в
разширяване и
подобряване
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СЛАБА СТРАНА 2

СЛАБА СТРАНА 3

По млаки разходи

Паричен излишък

възможност за

за подобрения в

подобрения

отдела

Обединение за
справяне с проблема

Изграждане на
обща стратегия за
справяне

СЛАБА СТРАНА 4

Евтино и бързо попълване на липсите

Възможност за алтернативни източници

Инвестиция в

Инвестиция в техно-

Натрупване на по-

развитие на отдела

логични решения

големи ресурси

Сигурен пазарен

Конкурентно

дял

предимство

Бърза възвращаемост на инвестициите

Увеличение на цената
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4 W/T

ЗАПЛАХА
1

ЗАПЛАХА
2

ЗАПЛАХА
3

ЗАПЛАХА
4

СЛАБА СТРАНА 1
Проучване на
решенията от
конкурентите
Възможност за
промени подобряващи средата

Спад на поръчките
до нормално ниво
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СЛАБА СТРАНА 2 СЛАБА СТРАНА 3

СЛАБА СТРАНА 4

Аутсорсинг на това

Намаляване на изли-

Не привлекателност

звено

шъка от обаждания

на сектора

Възможност за по-

Естествен отлив на

лесна организация

обаждания

Намиране на

Изцяло създаване

нестандартни

на нов пазарен

решения

сегмент

Преминаване на

Инвестиция в

софтуерни замести-

технологични

тели

решения

Възможност за
генериране на нови
източници

Промяна на стоковите характеристики

Изграждане на

Инвестиция в

гласов робот

технологии.

SWOT анализът на фирма „МЕГАПАРТС” показва, че силните страни и възможностите на външната среда са способни
да се справят с всички заплахи и недостатъци на бизнеса. Стратегията, която трябва да следва организацията на
базата на този анализ е използването на силните страни за привличане на инвестиции в подобряване на софтуера
и технологиите за неутрализиране на посочените слабости. Големият потенциал на отрасъла дава възможност за
висока възвращаемост и ликвидност на бизнеса, намалявайки значително рисковете.

7

ЕВРОПЕЙСКО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ

ПРОЦЕС ЗА ВЗЕМАНЕ НА
РЕШЕНИЕ ЗА ОНЛАЙН

ПОКУПКИ ОТ
ИНДИВИДУАЛНИ
ПОТРЕБИТЕЛИ

Илиана Загарьова, сп. Маркетинг и продажби

ВЪВЕДЕНИЕ
Новите онлайн възможности, които се разкриват пред българските
потребители показват, че процесът на размяна до голяма степен се
инициира и контролира от потребителя, тъй като той определя от каква
информация се нуждае и каква цена е готов да заплати. Моделът на
потребителско поведение на класическите пазари до голяма степен
се преповтаря и при онлайн пазаруването, но същевременно с това се
наблюдава промяна на структурата на вземане на решение за покупка
от индивидуалните потребители.
Основната цел на изследването е: Детерминиране на основните етапи
в рамките на процеса на вземане на решение за онлайн покупка от
индивидуални потребители. Във връзка с тази основна цел могат да
бъдат определени следните научни задачи:
• Представяне на теоретичен обзор на моделите за вземане на решения за покупка и анализ и етапите на покупките при индивидуални
потребители онлайн и офлайн.
• Представяне на изследване в малка извадка, детерминираща основните етапи за вземане на решение за покупка от индивидуалните
онлайн и офлайн и определяне на разликите и приликите във вида
на покупките.
• Обект на изследването: Индивидуални потребители, които купуват
по-голямата част от вещите си онлайн.
• Предмет на изследването: Наличието на разлики в процеса за вземане на решение за покупка онлайн и офлайн от индивидуални
потребители.
• Теоретичен обзор на процеса на вземане на решение за онлайн
покупки от индивидуални потребители.
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Двата изходни модела, от които стартира обзорът на етапите за вземане на решение за покупка онлайн от страна на
индивидуалните потребители са моделът на Катона [3] и моделът на Хауър и Шет. [2]
Според модела на Кантона потребителят е под влияние на различни фактори, които ще доведат до възникване на
намерения при наличието на определени условия, с които се детерминира неговото поведение при покупка. В
следствие на което се различават сложно поведение на пазаруване, както и решения с високо ангажиране от страна
на потребителя.
Моделът на Хауър и Шет има за обект на изследване променливите, и процесите, които оказват влияние върху индивидуалното поведение преди и по време на покупката. Моделът показва начинът, по който потребителите сравняват
продуктите и правят своя избор. Конструкцията се основава ни обратното влияние, което оказва предишната покупка
върху процеса на купуването. Обратното влияние е изразено с двупосочния поток на информацията, която има
значение за вземане на решение за купуване. Ето защо доста често под влияние на този модел се говори за рутинни
решения с малко ангажиране, рационално пазаруване и обичайни потребителски покупки. [2] Фундаменталната му
схема може да бъде изразена така:
Фиг. 1. Моделът на Хауър и Шет
Вход
стимул

Процес на
възприемане

Процес на
научаване

Изход
покупка

По този начин стимулите се възприемат от потребителите, които най-напред, научават за продукта или услугата и
едва след това правят своите покупки. Този модел, обаче не обяснява кога и защо дадени фактори имат значение за
решението за покупка, а в по-късен етап не са персистиращи, нито пък начина им на въздействие върху крайните
резултати – конкретно поведение на пазара при покупка на различни продукти.
Процесът на вземане на решение при покупка е мисловен процес, който зависи от потребностите и от индивидуалните
характеристики на купувача. Съществуват различни класификации на типове потребителски решения, но в голяма
степен те запазват един общ модел.
Фиг. 2. Етапи на процеса за вземане на решение за покупка
Възникване на
проблема

Търсене на
информация

Оценка на
алтернативите

Решение за
покупка

Поведение след
покупка

Първи етап: Осъзнаване (възникване) на проблема
Осъзнаването на проблема е несъответствие между реално и желано състояние. Потребителят си дава сметка за
недостига на нещо. Това става под въздействие на вътрешни стимули – лични потребности или външни стимули – социални контакти, реклама и др. Ако потребителят е загрижен за разрешаването на своя проблем, то той
е активен и търси повече информация. [1] От гледна точка на „Еволюцията на Интернет потребителите” на Уолид
Мугаяр, това са „ранни и любопитни любители”, нуждаещи се от информация, с малък или никакъв опит в онлайн
пазаруването, желаещи да опитат и готови да платят с кредитната си карта от домашния си персонален компютър.
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пакет от ползи, т. е. съвкупност от свойства, чрез които задоволява
потребността си. Обръща внимание на различни характеристики

На този етап се определят съществуващите

в зависимост от продукта – цена, качество, количество, гаранции,

алтернативи на базата на вътрешна и външ-

сервиз, трайност, цвят, стил и др. От гледна точка на „Еволюцията

на информация. При вътрешната информа-

на Интернет потребителите” тук говорим за „Стимулирани от необ-

ция има две нива –повишено внимание и

ходимостта потребители”, за които цифровите удостоверения за

търсене чрез личния опит. Външната инфор-

самоличност, цифровите портфейли, универсалните разплащателни

мация има четири източника – личен източ-

инструменти и клавиатурните интерфейси със смарт-карти улесниха

ник /семейство, приятели/, обществото като

осъществяването на сигурни и достоверни сделки, които започваха

източник /медии, организации/, търговски и

по клиентска инициатива. [5]

маркетингов източник /реклама, общуване с
търговци и дистрибутори/ и експериментален източник /пробване на продукта/.
Потребителят започва да търси информация, когато осъзнае потребността, за
чието задоволяване няма предварително
взето решение за покупка. При ниска въвлеченост в покупката той прави минимално
проучване. Когато разполагаемият доход е
голям и е свързан с продукт за дълготрайна
употреба се налага да се търси повече информация. [6] От гледна точка на „Еволюцията на Интернет потребителите” тук говорим
за „Стимулирани от ползата потребители”,
които имат повече сигурност за своите
пари онлайн и разширяващо се поле за
осъществяване на покупки.
Трети етап: Оценка на алтернативите
Определя се значимостта на характеристиките на различните алтернативи и се извършва селекция на най-добрата. В различните ситуации на покупка даден потребител
може да има различни модели за оценка.
Потребителя възприема продукта като

10

Четвърти етап: Покупка (решение за покупка)
Окончателното решение за покупка се предхожда от формиране на
намерение за покупка. Намерението се влияе от два фактора – мнение на другите и неочаквани ситуации. Неочакваните ситуационни
фактори маже да променят намерението и да го отложат, поради
финансов проблем, необходимост от друга първостепенна покупка
и други. Скъпите покупки са съпътствани с риск. Когато обмисля
намерение за покупка потребителя решава коя марка да предпочете, кой магазин, кога и как да плати. [4] Решението за покупка не
съвпада с действителната покупка. От гледна точка на теорията на
Уолид Мугаяр това е етап на „всепроникващите потребители”, които
все по-често придобиват власт върху процеса на купуване, дават
идеи за специфични характеристики на желания от продукт и т. н.
Пети етап: Поведение след покупка
Потребителят вече е купил продукта и изпитва удовлетворение или
не. Степента на удовлетворение зависи от това доколко очакванията
на потребителя са се изпълнили. Когато след покупка потребителят
изпитва удовлетворение, то той ще повтори покупката, а ако не е
удовлетворен – ще се насочи към друга алтернатива. Ако изпитва
съмнение в правилността на взетото решение за покупка, то той е в
състояние на след-продажбен дисонанс. [6]
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОЦЕСА ЗА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОНЛАЙН
ПОКУПКИ ОТ ИНДИВИДУАЛНИ ПОТРЕБИТЕЛИ
Анкетирани са 25 лица във връзка с покупките им – лични и за домакинството – в периода 10 Декември 2017 г. до
10 Януари 2018 година. Разработена е анкетна карта, съдържаща 12 въпроса, като в настоящото изложение и анализ
ще представим само част от тях.
Таблица 1: Общи данни за изследваните лица по пол
Мъже

7

Жени

18

Таблица 2: Общи данни за изследваните лица по възраст
Възраст

Мъже

Жени

От 18 години до 25 години

1

4

От 26 години до 35 години

2

5

От 36 години до 45 години

3

3

От 46 години до 55 години

1

4

От 56 години до 69 години

0

1

Над 69 години

0

1

Мъже

Жени

Физически магазин

2

9

Онлайн

5

9

Таблица 3: Как предпочитате да пазарувате – във физически магазин или онлайн?
Как предпочитате да пазарувате – във физически магазин или онлайн?

Таблица 4: Кои са основните Ви мотиви за предпочитания от Вас начин на пазаруване? (отворен въпрос)
Кои са основните Ви мотиви за предпочитания от Вас начин на пазаруване?

Мъже

Жени

Спестява време и пари

1

3

Опознавам всички технически характеристики на продукта

3

1

Не съм зависим/а от работно време и си спестявам нелюбезни продавачки

2

Имам възможности за разнообразен избор

1

6

Мога да го видя и да го усетя и да преценя дали е подходящ за мен

2

2

Запознавам се с мненията на другите клиенти

0

4
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Таблица 5: Кога сте склонни да се откажете от определена покупка?
Кога сте склонни да се откажете от определена покупка?

Мъже

Жени

При осъзнаване (възникване) на проблема

0

3

При търсене на информация

1

1

При оценка на алтернативите

5

9

Във връзка с окончателното решение за покупка

1

3

След покупка – рекламация

0

2

ИЗВОДИ
Потребителското поведение на анкетираните лица, независимо дали пазаруват във физически магазин или онлайн
остава подобно на това от класическите модели, но познатият маркетингов инструментариум намира бързо своите
интернет заместители. Основните потребители са мъже и жени от 18 до 45 години, които са сравнително финансово
независими и имат лични доходи. Потребителят в България все повече цени личното си време и се стреми да го
организира по оптимален начин. Прави впечатление, че и при покупки онлайн и при покупки офлайн, потребителите
са склонни да се откажат на етапа на оценка на алтернативите. Причините за това са многообразието от артикули и
повишаващите се изисквания на онлайн потребителите към артикулите.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В интернет пространството се борави с виртуални образи, измежду които се избира по преценка на информацията,
която не е сензорна, а виртуална (информация от е-страницата на продавача). По принцип преминаването към
Интернет търговия би трябвало да доведе до съществено намаляване на цената към крайните клиенти, защото отпадат
посредниците, но това няма да стане в драстична степен. В някакъв период от време обаче намалените цени ще
възпитат у много потребители необходимост от купуване по Интернет, за да се спестят средства, и това ще стимулира
допълнително нарастване на интереса към е-търговията, което вече се случва в България.
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА БИЗНЕС
МОДЕЛА НА ТУРОПЕРАТОР
„ВАСКОНИ ТРАВЪЛ” ЕООД
Явор Тодоров, сп. Мениджмънт в туризма

ВЪВЕДЕНИЕ
Новите пазарни реалности в нашето общество наложиха нови изисквания към туроператорските и туристически
агенции. Огромно значение придобива анализът и оценката на дейността на агенциите и организациите с оглед
на тяхната ефективност и конкурентоспособност. Всяка агенция трябва да следи за измененията и да организира
дейността си така, че следейки отделни показатели и аспекти да повишава своята ефективност. Анализът и оценката
на дейността служат преди всичко на управленските кадри на фирмата, които на тази база анализират състоянието
на организацията и изготвят стратегии за подобряването както на отделните аспекти, така и на цялостната дейност
на агенция.
Целта на настоящата разработка е да се изяснят някои аспекти при разработването, анализа и оценката на маркетинговата стратегия, бизнес модела и мениджърската концепция на туроператор „Васкони Травъл” ООД.
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Туристическата дейност е насочена към предоставя-
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—— Чрез разработване на подходящи маркетингови комуникации, в т. ч. връзки с обществеността, рекламни
материали и др.

не на услуги. В туризма преобладаващо се извършва

—— Чрез изграждане и поддържане на имидж на фир-

покупко-продажба на различни видове услуги, чийто

мата (марката), който гарантира високото равнище на

относителен дял значително надхвърля този на стоките.

обслужване.

Ето защо туристическият пазар включва основно тези
икономически отношения и механизми, чрез които

Посочените елементи налагат разглеждането на чо-

трудът, вложен и изразходван в качеството му на полез-

вешкия фактор при оказване на туристически услуги.

но действие при предоставянето на различни услуги,

Основните лица, освен персонала на обектите, които

получава обществено признание. Става дума за възник-

предлагат услуги в туризма са туроператорите и аген-

ването на икономически отношения между специфични

тите.

стопански организации, между стопански организации
и лица-посредници, присъщи само на туризма (пътнически агенции, туристически агенти и др.), чиято основна
дейност в сферата на обращението опосредства в редица случаи покупко-продажбата на услугите и стоките.

на туристическия продукт. Понятието „туристически
продукт” следователно трябва да включва като съдържание конкретна съвкупност от потребителски стойности,
предназначени да задоволяват определен вид турис-

Услугите, както е известно се различават от физическите

тическо търсене. Всяко туристическо предприятие се

продукти по своята неосезаемост, неразделимост, хете-

стреми, използвайки туристическите ресурси на дадено

рогенност, нетрайност. Те са неосезаеми (абстрактни), т.

място, район или страна, да подготви разнообразни и

е. в голяма степен са лишени от материална „субстан-

оригинални атракции, така че да задоволява в максимал-

ция”. Неосезаемостта е първата отличителна черта на

на степен интересите и желанията на туристите и на тази

услугите, тъй като те са повече процес или опит, а не

основа да привлича по-голяма клиентела.

толкова физически обект, който може да бъде притежаван. Следователно, в сравнение с физическите продукти,
услугите трудно могат да се оценят преди осъществяване на покупката. Основното, на което се разчита е
опитът, т. е. техните атрибути могат да бъдат оценени
след или по време на консумирането. Нещо повече- за
повечето услуги необходим атрибут е доверието и вярването, че очакванията на клиента ще бъдат посрещнати
по подходящ начин. Повечето от услугите могат да се
визуализират по някои от следните начини:
—— Чрез предоставяне от страна на съответните служители, работещи с клиентите на пълна информация за
условията на осъществяване на услугата и разкриване
на ползите, които ще получи потребителя от нейното
закупуване;
—— Чрез предоставяне на информация за лицата, ан-

Понятието „туристическо предлагане” трябва да се
разбира като съвкупност от стойностен туристически
продукти и услуги, които трябва да получат обществено признание в процеса на размяната. Предлагането
винаги включва само тези услуги и стоки, които са
предназначени за пазара. Същевременно има такива
потребителски стойности, които се създават в туристическите предприятия, но се потребяват, без да излизат
на пазара, т. е. без акт на покупко-продажба. В туризма
това са потребителски стойности, които се използват
безплатно от гости на предприятията или висшестоящата организация, от собствените служители и други.
Делът на това потребление е толкова малък, че може
да се каже, че в туризма почти няма извън пазарно
потребление.

гажирани с осъществяване на услугата, в т. ч. за броя,

Туроператорска дейност е оферирането или продаж-

квалификацията, необходимото технологично време,

бата на едро чрез туристически ваучер или договор на

мястото на обслужването. По този начин се формира

пакети услуги, включително предварително заплатени

предварителната нагласа и благоразположение на

пътувания и ваканции, екскурзии в страната и чужбина,

клиента.
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застраховки, резервации на хотелски, транспортни и

—— да има завършено висше образование в областта

други услуги.

„Социални, стопански и правни науки” – професионално направление „Туризъм”, и най-малко 3 години стаж

В страната, туроператор е лице, лицензирано по Закона

в туризма, или

за туризма за извършване на туроператорска дейност и

—— да има завършено висше образование и най-малко

предлагане на туристически пакети, които представля-

5 години стаж в туризма, или

ват предварително организирани програми, включващи

—— да има завършено средно образование и придобита

най-малко две основни (например хранене и транспорт)

професионална квалификация в областта на туризма и

или допълнителни услуги, продавани с пакетна цена.

най-малко 7 години стаж в туризма.

Туроператорите предлагат и организирани групови и
индивидуални пътувания с обща цена – това са пътува-

ОПИСАНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

ния по предварително изготвена програма, включваща

„Васкони Травъл” е Туроператор и Туристическа агенция с

комбинация от най-малко две от следните услуги:

лиценз за извършваната дейност № 05053. Фирмата раз-

—— транспорт;

полага с 5 офиса разположени в централните части на

—— нощувка;

градовете Шумен, Търговище и Нови пазар. Централният

—— други туристически услуги, които не са свързани с

офис е с местонахождение в гр. Шумен, ул. Цар Иван

транспорт или нощувка, съставляващи значителна част

Александър 54: това е улица в централната част на града

от пътуването и когато те се продават или предлагат за

в близост до търговската и пешеходна зони. Туристиче-

продажба с обща цена и когато обхващат период по-

ска агенция „Васкони Травъл” е създадена през 1997 г.,

дълъг от 24 часа или включват нощувка.

като в началото е носела името „Тандем Турист” ООД

Основните задачи на туроператора се определят и
систематизират съобразно специфичните му функции
в зависимост от неговия вид (голям, среден или малък),
профила на дейност (за организиране на рекреативни,
делови, познавателни, лечебни и др. видове туристически пътувания), от използвания вид транспорт при
пътуването, дестинацията и т. н. Повечето от задачите
на туроператора, обаче, имат универсален характер,
което дава възможност те да бъдат групирани в следните
основни групи:
1. по снабдяването, респ. доставката на необходимите
материали и услуги за организирането на туристическото пътуване;

управлението и представителството на фирмата е извършвано от две лица (съдружници) : Снежана Иванова
и Васил Иванов, но през 2002-а година по производство
по чл. 489 и следователно от ГПК във връзка с чл. 4 от
ТЗ, е постъпило заявление от управителя Васил Станчев
Иванов, с искане за вписване търговският регистър
на промени дружеството, прекратяване участието на
съдружника чрез прехвърляне на дялове и допълване
предмета на дейност, като вписва едноличният собственик на капитала Васил Иванов като управител и
представляващ дружеството; и промяна във фирмата
като новата фирма е „Васкони Травъл” ЕООД, гр. Шумен.
Предметът на основна туристическа дейност е Туро-

2. по „производството” на собствения продукт;

ператорска и Турагентска дейност, съгласно лиценз

3. по реализацията (пласмента, продажбата) на про-

№ 05053. Лицензът е издаден на основание наредба

дукта;
4. по подпомагане потреблението на продукта, т. е. по
провеждането на туристическото пътуване.

за лицензиране на туристическите дейности, приета с
ПМС № 189/98 г. и заповед № РД-19-09 от 10.04.2000 г.
на Министерството на икономиката.

В България действа Наредба, която определя изисква-

Конкретната дейност на фирмата е свързана с:

нията, към лицата, осъществяващи подобна дейност.

—— продажба на туристически услуги: екскурзии, по-

Лицето, осъществяващо функции по управление на

чивки

туроператорска или туристическа агентска дейност,

—— превод и легализация от и на чужди езици

трябва:

—— резервации и продажба на самолетни билети
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—— резервации и продажба на автобусни билети

на качеството, управление на паричните наличности,

—— организиране на семинари и работни срещи

осигуряване финансови ресурси.

—— организиране на „Зелени и Сини училища”, абитури-

—— Отдел „Самолетни Резервации” – отговарят за само-

ентски балове, екскурзионни летувания

летните резервации и билети. Извършват пряка про-

—— видео заснемане

дажба на самолетни билети, имат достъп до система за

—— групови и индивидуални хотелски резервации.

продажба на самолетни билети. Следят за нормалното
протичане на пътуването на туриста. Водят отчетни

16

Собствените туристически продукти на „Васкони

документи за всеки пътник или турист. Уведомяват

Травъл” са получавали многократното признание от

пътуващите в случай на промяна в пътуването.

приятели, клиенти и конкуренти. Затова равносметката

—— Счетоводно- финансов отдел- занимава се със счето-

от изброените характеристики е безспорен авторитет

водната отчетност, прави анализ на финансовото със-

който са си създали сред туристическият бранш и

тояние, изплаща заплати, упражнява финансов контрол.

обществеността. Тук е мястото да отбележим, че при

—— Отдел „Автобусни Резервации” – отговарят за авто-

създаването си туристическата Агенция е наблягала

бусни резервации и билети. Извършват пряка продажба

на транспортната дейност и е билапо-известна като

на автобусни билети, имат достъп до система за продаж-

превозваческа агенция сред обществеността и своите

ба на автобусни билети. Следят за нормалното протича-

клиенти, но в последствие се е наложила на пазара в

не на пътуването на туриста. Водят отчетни документи

региона и като силен Туроператор, който ежемесечно

за всеки пътник или турист. Уведомяват пътуващите в

провежда екскурзии в страната и чужбина. По-нататък

случай на промяна в пътуването.

във времето с навлизането все повече на въздушният

—— Отдел „Туристическо обслужване” – Дели се на ТО за

транспорт, „Васкони Травъл” става водеща по продажби

вътрешният пазар и ТО за външният пазар.

на самолетни и чартърни билети сред конкуренцията в

—— Отдел „ТО за вътрешният пазар” – отговарят за

региона. За периода от април 2006 – ноември 2007 – „Ва-

настаняването на туристите за вътрешният пазар. Под-

скони Травъл” е на първо място по продажби следвана

писват и подновяват договори с бази за настаняване и

от останалите Туристически агенции и Туроператори в

хотелски вериги, с други Туроператори и туристически

региона.

агенции предлагащи туристически услуги. Извършват

За да реализира успешен бизнес, фирма „Васкони

пряка продажба на екскурзии, почивки и хотелски

Травъл” ЕООД трябва непрекъснато да усъвършенства

настанявания в България.

качествено елементите на маркетинговия микс. Това

—— Отдел „ТО за външният пазар” – отговарят за наста-

се осъществява в рамките на нейната вътрешна среда,

няването на туристите за външният пазар. Подписват и

която определя в не малка степен възможностите на

подновяват договори с бази за настаняване и хотелски

предприятието да реализира поставените си цели.

вериги, с други Туроператори и туристически агенции

Успехът на бизнес- действията зависи от степента на

предлагащи туристически услуги. Извършват пряка

разбирателство и сътрудничество между различните

продажба на екскурзии, почивки и хотелски настаня-

организационно- управленски отдели. По функционал-

вания в Европа и в цял свят.

ни области се различават следните отдели във „Васкони

Необходимо е да се подчертае, че „Васкони Травъл” е

Травъл” ЕООД:

малка туристическа агенция, йерархичната й структура

—— Общо управление- определя целите и технологията

е проста, а това обуславя високото ниво на координация

на работа, отговаря за осигуряването и поддържането

между служителите. Управленските равнища са само

на основните функции на предприятието. Тук се из-

две, което улеснява и подобрява, а не затормозява с

вършват типичните управленски дейности като плани-

излишни формални връзки взаимодействието между

ране производството на продуктите и услугите, контрол

производствените отдели.

ЕВРОПЕЙСКО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ
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Несистемните съоръжения на фирмата включват
уредите за комуникация и извършване на работният
процес. Това са компютри, телефони, факсове, скенери,
принтери, копирни машини и други. Всички компютри
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да се пращат по пощата или да се разпространяват при
поводи за масово събиране на хора. Следващ момент в
първия комуникационен канал е пресрекламата – във
вестници или списания: Туристическата Агенция има
рекламни карета в регионалните издания.

са свързани в една мрежа с цел улесняване на работата

Вторият комуникационен канал са електронно-раз-

и възможността за работа от разстояние по своят ком-

пръсквателните средства, включващи телевизионната

пютър. Почти на всеки 2 години се подменят наличните

и радиореклама. Въпреки високите им цени, рекламната

компютърни системи и телефонни апарати, тъй като

политикана „Васкони Травъл” е насочена и към реклама

постоянно излизат нови конфигурации и апарати на

чрез електронно-разпръсквателните средства. Редовно

пазара, а за такава фирма като „Васкони Травъл” е задъл-

участват в коопродукции в предавания, отличаващи се с

жително те да са в течение с последните тенденции за

голям зрителски интерес. Но разбира се, без национална

да са конкурентноспособни на туристическият пазар.

рекламна кампания резултатите са частични независимо

Всички GSM апарати са в една група и говорят по между

какви усилия се полагат.

си безплатно – това доста улеснява кореспонденцията
между офисите и при наличие на даден проблем способства запо-бързото му и лесно разрешаване.

В своята ежедневна работа „Васкони Травъл” е във взаимоотношения с различни обществени организации. В
този смисъл според организацията на реда в Туристиче-

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ПАЗАРА

ската Агенция трябва да се избягват всякакви конфликти

Пазарната програма на рекламата ще бъде представена

Един от основните принципи на агенцията е поддър-

и разгледана с оглед на комуникационните канали, кои-

жането на добър тон и чисти взаимоотношения не само

то са материални посредници между рекламодателя и

с обществените структури, но и с конкуренцията. Във

целевата рекламна аудитория.

„Васкони Травъл” все още няма длъжност Public relations”.

Първият комуникационен канал е рекламно- информационни печатни издания и реклама в периодичния печат,
като неговото основно предимство е възможността за
директна реклама. Тя се извършва основно от контрагентите на „Васкони Травъл”, които продават продукта, т.
е. популяризирането на офертата зависи от това дали
съответния туроператор участва (самостоятелно или
не) в международни специализирани туристически
борси. Освен това самата агенция разпространява свои
брошури, актуализирани всеки нов сезон, с информация на немски, английски, руски и български език за
разположението на офисите, предлаганите услуги и
снимков материал. Целта е да се създаде популярност на
туристическата агенция сред широка маса от евентуални платежоспособни клиенти. В бюджета за реклама са
предвидени и разходи за плакати, листовки и календари.
Те се включват към средствата на директния маркетинг,
защото се разпространяват лесно в местата на предоставяне на туристическите услуги (хотели, ресторанти, бюра
за комплексни туристически услуги) в курортите, могат

с физически и юридически лица, фирми и сдружения.

Видът на комуникациите пред обекта имат значение за
въздействието върху потребителските нагласи. Чрез
разположените пред всеки офис големи указателни
табели, светещи през нощта, със съответните знаци
и надписи се улесняват туристите, помагайки им да
се ориентиратпо-лесно, освен това им се напомня
непрекъснато за обекта. По този начин те могат да си
изградят някаква първоначална представа за Агенцията.
Що се отнася до комуникациите във фирмата, то те са
доста разнообразни: табелки с името и длъжността на
служителите, информационно табло най-различна и
полезна информация за клиентите, часовници, показващи времето в 4 часови зони. Тези комуникационни
канали, характерни не за всеки туристически офис, са
необходими за улесняването на госта, за това, у него
да се създаде усещането, че се грижат за него и правят
всичко възможно за неговата приятна почивка. Не правят изключение и присъствието на сувенири, подаръци
или дребни предмети със знака или името фирмата по
етажерки, шкафове и бюра във всички офиси на „Васкони
Травъл”
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На съвременния международен туристически пазар цените на туристическите стоки и услуги се образуват в условията
на непълна конкуренция. Това се дължи на решаващата роля на големите обединения на туристическите предприятия.
От една страна, в ценообразуването участва фирма „Васкони Травъл”, която предлага хотелиерски, ресторантьорски и
транспортни услуги, а от друга- големите обединения на посредниците- хотелски вериги, туроператори, пътническите
агенции, каквото например е Юнион Ивкони. Ценовите равнища, които се предлагат на туроператорите са предмет
на преговори между двете страни и не са достояние на всички служителите във фирмата.
Цените на международния туристически пазар се обявяват в свободно конвертируема валута. Оттук трансформирането на цените на вътрешния туристически пазар, образувани на основата на не конвертируема валута, в цени на
международния туристически пазар зависи от съотнасянето на величините на валутните курсове, чрез което всяка
национална валута се съизмерва със свободно конвертируема валута. Така цените на туристическите услуги и стоки
се поставят в пряка зависимост от покупателната способност на свободно конвертируемите валути.

МАРКЕТИНГОВА ПОЛИТИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО – РЕЗЮМЕ
Предимствата на политиката на диференцираните цени се крият във възможността за по-гъвкаво адаптиране на
цените в зависимост от конкурентите или промените в търсенето, за заемане и отстояване на по-добри позиции
по време на преговори с контрагенти, а и за въздействие върху потребителското поведение с цел получаване на
повече изгоди.
Специфичния характер на Туристическият продукт предполага и специфични канали за продажбата му (комерсиализацията му). Терминът „канали за разпределение” е от маркетинговата теория и означава конфигурацията от организации
и индивиди между туристическата агенция и нейният клиент, които правят продукта достъпен. Както по-голямата част
от Туристическите агенции, така и „Васкони Травъл” реализира туристическият си продукт по два основни начина:
директен или индиректен- чрез маркетингов търговски посредник. Посредниците, с които работи Туристическата
Агенция са различни по националност и пазарна мощ туроператорски фирми (туроператори) :
ТУРОПЕРАТОР
Larus Viaggi
Mely Tours
Filos Travel

НАЦИОНАЛНОСТ
Италия
Гърция

Botros Travel

Австрия

Mayak Tour

Турция

През периодите с по-ниска туристическа активност се наблюдава промяна в каналите на разпределение, увеличава
се и делът на българските организирани пътувания с цел вземане участие в бизнес мероприятия. Посредници са
различни бизнес-организации и научни институции, които организират симпозиуми, конференции, конгреси и други
такива събирания с научна и бизнес цел.
Маркетинговата политика на ТО „Васкони Травъл” е да задоволява туристическите потребности на своите клиенти чрез
предоставянето на пакет туристически услуги с обща цена, отговарящ на потребителските изисквания- комплексност,
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баланс „качество- цена”, внедряване на съвременни тех-

и висококачествени, тъй като най-важно е клиента да

нологии за обслужване, като се използва ефективно и

бъде винаги доволен.

екологосъобразно туристическият ресурс.
По отношение на допълнителните дейности, за макЦелите на стратегията на фирмата са:
1. Икономическа рентабилност и ефективност от
стопанската дейност;

симално задоволяване потребностите на клиентите е
необходимо разширяване номенклатурата на предлаганите услуги. Това може да стане чрез предлагане на

2. Усъвършенстване на човешките ресурси чрез обу-

спортно-развлекателни и атракционни услуги, тъй като

чение, направление на кариерата и управление

търсенето им е елемент на целокупното туристическо

качеството на трудовия живот;

търсене, още повече че потребностите и мотивите за

3. Добиване на известност на фирмената марка;

спорт и развлечения могат да бъдат първопричината за

4. Осигуряване 90% от приходите от чужденци;

предприемане на туристическо пътуване. Често моти-

5. Комплексно обслужване на посетителите при висо-

вите за такова туристическо пътуване са ирационални

ко качество, съобразено с националните стандарти;

– стремеж за изява, подражание, мода и т. н. Ето защо този

6. Участие на международни туристически борси с цел

сегмент клиенти имат по-скоро тактическо, отколкото

диверсифициране каналите на разпределение;

стратегическо маркетингово значение за туристиче-

7. Осигуряване на точният продукт с висока степен на

ското предприятие. Пазарните сегменти, съставени от

комфорт и създаване на максимална възможност за

семейства с деца също трябва да се вземат в предвид

отговор и алтернатива на всяко запитване;

при определянето на продуктова стратегия, като фактор
за успех е проучването на потребностите на децата от

В процеса на разработване на маркетингова стра-

спортно-развлекателни и атракционни услуги, защото

тегия всяка фирма следва да се запита как да получи

веднъж създали си представа за весело прекарване на

конкурентно предимство. Според новата матрица на

почивка, децата се привързват към съответното турис-

Бостънската консултантска група съществуват четири

тическо място, а родителите са силно зависими от же-

типа пазарни сектори според количеството и размера

ланията на децата. Добре е тези спортно-развлекателни

на наличните конкурентни предимства.

и атракционни услуги да се включат като „бонуси” към

За „Васкони Травъл” важи фрагментирания сектор при
който има редица възможности за диференциация на
услугите, но всяка от тях е дребна, лесно се копира
от конкурентите и няма да доведе до спечелване на

паушалната цена, т. е. същите да се предлагат безплатно
или значително под тяхната себестойност. В тези случай
финансовата им нерентабилност да се покриват от основните дейности на хотелите.

много по-голям пазарен дял. Това е характерна черта

Цената е единственият елемент на маркетинговия микс,

за отрасъл като туризма, дължаща се на не осезаемостта

който реализира печалба; другите елементи реализират

и субективността на услугите. Стратегията в случая би

разходи. Основна цел на мениджърския екип на хотел

трябвало да се базира на непрекъснати иновации, по-

„Васкони Травъл” трябва да бъде максимизиране на

добряване качеството на продукта и допълването му с

продажбите на туристическите продукти. Така би могла

нови характеристики, особено за спорт и развлечения,

да се постигне по-голяма производителност за едини-

с цел придобиване на конкурентно предимство.

ца разход и възможност за управление на по- голям

По отношение на основната дейност – туроператорската и турагентска, за повишаване стандарта на туристическия продукт и максимално удовлетворяване
потребностите на клиентите е необходимо да се осигури подобряване на наличната информационна база,
повечето от предлаганите продукти да са изпробвани

обем ликвидни средства (оборотни пари). В главния
сезон трябва да се предлагат цени близки до горната
ценова граница, а през не-натоварените месеци да се
прави отстъпка между 10%- 15% и повишаване броя на
допълнителните услуги. До това заключение стигаме
след анализ на търсенето на разглежданите продукти. В
главния сезон продуктът е много търсен и потребителя
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би платил по-висока цена, докато хората, които избират

са чужди туристически агенции с утвърдени междуна-

междинните или ниски сезони, разчитат точно на пред-

родни контакти.

ложените допълнителни услуги и намаления. Следователно, за да ги привлечем към нашия продукт, трябва да

Въпреки че основно рекламата се извършва от контра-

следваме техните очаквания. Освен това руско езичните

гентите на „Васкони Травъл” и чрез медийно-телевизион-

туристи са по- силно чувствителни към цената за раз-

ни и печатарски издания, които представят продуктите,

лика от немските. Евентуално по- ниските цени биха

нужно е да се помисли за възможността Туристическа

стимулирали този сегмент да потребява повече, което

Агенция „Васкони Травъл” да участва ако не самостоятел-

ще спомогне за увеличаване пазарния дял на фирмата.

но, то в съдружие с други туроператори или турагенти

Изхожда се от базовото становище в икономиката, че

на международни туристически борси в Германия и

по- ниските цени винаги обезкуражават реалните и

Русия. Препоръчително е и пускането на реклама по

потенциалните конкуренти. Те обаче не могат да бъдат

ползващо се с добър рейтинг шуменско радио, за пе-

прекалено ниски, тъй като много от туристите възпри-

риод от 3 седмици, малко след откриването на сезона.

емат стойността на услугите като индикатор за качество.
Трябва да се има предвид, че България е икономически
нестабилна страна и ценовата стратегия трябва да е
достатъчно гъвкава, за да може да реагира адекватно
на всяка промяна в пазарната ситуация.

Що се отнася до стратегии за стимулиране на продажбите, фирмата предлага:
• Стимулиране на редовните клиенти чрез редовни
отстъпки в цените.
• За ранно записали се туристи за дадена екскурзия
или почивка има специали намаления.

„Васкони Травъл” използва по-малко директната дист-

• За клиенти наели хотел в региона, предлагаме

рибуция и в по-голяма степен използва посреднически

транспорт до средството за наставяване и

канали за разпространение на продукта. Стратегията,

посрещане на туристите на посочено от тях място.

към която е ориентиран туроператора е т. н. контрактивен подход, което означава продажби на туристиче-

• Основно мотивационно средство във
„Васкони Травъл” са:

ския продукт чрез предварително сключени договори

• условията на труд;

с тур оператори, туристически агенции и хотели. По

• отношението на ръководния екип към работе-

този начин се разширява обхвата на информираност

щите, като се набляга на персоналния принос

на туристите и размера на пазарната мрежа. Това е

на всеки зает;

най-сигурният начин за фирмата за увеличаване на

• възможностите за увеличаване на заплащането.

продажбите поради няколко причини:
—— Чрез сключването на договори с различни туристи-

Стремежът е създаване на безконфликтна работна среда,

чески представители се разширява пазарната мрежа,

мотивираща служителите на агенцията да бъдат лоялни

защото се дава възможност за навлизане на продукта

към организацията. Предложенията за мотивация на

на нови територии.

персонала биха могли да бъдат:

—— Разделя се икономическият риск, т. е. отговорността

1. През определен период да се провеждат срещи с

за спазване на условията и сроковете за изпълнение на

работещите в агенцията, където ще се дава оценка

туристическите програми се разделя по равно между

за тяхната дейност, ще се отчитат пропуските и

производителя и контрагента.

недостатъците в работата им и ще се поставят кон-

—— Единственото нещо, което трябва да се има предвид

кретни цели и задачи.

при по-нататъшното развитие на дистрибуторската

2. Персоналът да може да почива със семействата си

мрежа е доброто познаване и спазване на законите за

при намалени цени, дори и в натовареният сезон.

туристическа дейност на България и на Европейския

3. Работещите нощно време да получават безплатно

съюз, защото една част от агентите на „Васкони Травъл”
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4. Мениджмънта на човешки ресурси и по точно

6. Също би било добре да се провежда активно си-

операциите набор, подбор и оценка на професио-

мулативно обучение за отработване на адекватно

налната пригодност не е на необходимото ниво. За

поведение от страна на персонала при пожар,

да може да се избере най-подходящия кандидат за

производствени аварии, природни бедствия.

вакантно работно място и за да се оцени неговата

7. Добре би било като допълнителен стимул за служи-

пригодност, е абсолютно задължително наличието

телите да им се осигури специализирано обучение

на длъжностна характеристика. При Туроператорът

чрез изпращане или организиране на курсове,

„Васкони Травъл „характеристиките е необходимо да

дори и ако трябва придобитата квалификация да

бъдат изработени по-детайлно.

се заплаща.

5. Оценката за професионалната пригодност на
кандидатите при събеседването с управителя се
поставя субективно. Известно е, че въвеждането на
новите служители се прави с цел те да се адаптират
и привикнат по-лесно към новата работна среда,
а с него всъщност и започва обучението на ново
постъпилите. Обучението за тях при туроператора

8. Възможност за получаване на награди и премии.
9. Въвеждане на удобни и модерни униформи.
10. Провеждане на инсентив пътувания за персонала.

ПРОЦЕС НА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА
УСЛУГИ

е достатъчно, а оттам- ефективно. Периодът им за

За „Васкони Травъл” е много важно да установи каква

въвеждане и социализация сравнително дълъг.

клиентела има, съответно да знае тайните механизми

Отговорностите и задълженията се обясняват „в

и мотиви на потребителското поведение на клиентите

движение” и това създава предпоставки за стресова

си. Това е процесът, който включва: постъпки, реакции и

среда, допускане на грешки и затруднява работата

преживявания преди, по време и след покупка на стоки,

на останалите колеги. За да се избегне лошото въ-

услуги и други стойности. Добре е да се изследват и

веждащо обучение, играещо ролята на демотиватор,

мотивите, които подбуждат туриста да удовлетвори

като препоръка може да се предложи мениджърът

своите потребности. Мениджърският екип на „Васкони

на туроператора да състави предварително ця-

Травъл” при изучаването на своите клиенти обръща

лостна програма за въвеждане на нови служители

внимание на личността на туриста като индивидуален

и пакет с необходими материали, за да могат ново-

комплекс от емоции и реакции, на неговата субектив-

назначените да ги разучат и да бъдат подготвени за

на представа за продукта, на придобития от него вече

работата си.

„туристически” опит, на стила му на живот. Чрез карта на
потребителското поведение можем да изведем следните особености за разглежданата агенция:
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ПРОДУКТ НА „ВАСКОНИ ТРАВЪЛ”

Предлага богата палитра от хотелски настанявания в
цяла България и Европа. Много често при сключване
на договор с даден хотел, лично офис Менаджерът
Физиологични

Тишина, хигиена, удобства,

отиво до сключи договора, като по този ночин от

нужди

уют, храна, напитки

близо си запознава с удобствата, екстрите и обстановката в хотела. По този начин можи много по-точно
да пресъздаде на клиента точно какво го очаква ако
евентуално избери този обект.
Сигурността в предлаганите дестинации, продукти,
екскурзии, почивки и хотелски настанявания е гарантирана от различни по видове охранителни фирми

Нужди за безопасност

Охрана, лечебни програми,
здраве, красота, грижи за
тялото

и систими. Всякакъв род лечебно- рекреационни и
медицински услуги клиентите могат да открият във
всичките туристически продукти на „Васкони Травъл”,
които са тясно свързани с Балнеологията и СПА процедурите. Почти всичките хотелски комплекси, с които
Туроператорът има сключен договор – разполагат с
спортни съоръжения, фитнес, сауна, плувен басейн.
Често туристите, които идват в Агенцията-са групи

Социални
потребности

Социални контакти, общу-

хора, приятели, които не изпитват нужда от създаване

ване, забавление, членство

на клубове по интереси, за организиране масови игри

в група

и забавления или дори за построяване на специални
общи помещения за тази хуманна цел.
Предлагат се разнообразни тематични екскурзии
за любителите на краткотрайния морски, селски и

Лични
потребности

Индивидуална изява, прак-

екотуризъм, организират се посещения на музеи

тикуване на хоби, красива

и културно- исторически паметници. Предлагат се

природа, нови знания

билети за музикални концерти, а на търсачите на
приключения- сафари в гориста пресечена местност
с възможност за фотолов.
Гостоприемната среда в Агенцията и личното от-

Его
(себереализация)

Развитие на личностни
качества, постигане на
лични цели

ношение на персонала към гостите спомага те да
удовлетворят своите желания и интереси удобно и
приятно. Персоналното обслужване е на високо ниво
и дава възможност на индивида да покаже и развие
потенциалните си качества, сили, умения

22

ЕВРОПЕЙСКО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ

Наука и Бизнес 08/2017

ПЕРСОНАЛ
Реализацията на туристическия продукт е невъзможна без елемента човешка среда или по-конкретно броят и структурата на персонала. За ТО „Васкони Травъл” общо за всичките 4 офиса в нея влизат:

ДЛЪЖНОСТ

БРОЙ

ОБРАЗОВАНИЕ

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Отговаря за цялостното управление, за изпълнение-

Офис Мениджър

1

висше

то на поставените цели, подбора и мотивацията на
персонала

Управител на Агенцията

1

висше

Той е МОЛ и е представител на интересите на
„Васкони Травъл” ЕООД.
Посреща гостите приема заявки, запитвания, прави

Организатор хотелски
настанявания

4

висше

хотелски резервации, поддържа контакт с хоелските
бази и предлага на клиентите най-доброто според
тяхните изисквания.

Счетоводител

Специалист продажби –
самолетни билети

Специалист продажби –
автобусни билети

Организатор почивки и
екскурзии
ОБЩО

1

висше

Води счетоводната отчетност, прави анализ на
финансовото състояние, изплаща заплати
Посреща гостите приема заявки, запитвания, прави

4

средно специално

самолетни резервации и извършва продажбите на
самолетни билети.
Посреща гостите приема заявки, запитвания, прави

4

средно специално

автобусни резервации и извършва продажбите на
автобусните билети.
Посреща гостите, приема заявки и запитвания за

4

висше

екскурзии и почивки в страната и чужбина. Предлага
туристическите продукти на „Васкони Травъл”

19

Във всеки офис на ТО „Васкони Травъл” има по 1 Организатор хотелски настанявания, 1 Специалист продажби самолетни билети, 1 Специалист продажби автобусни билети и 1 Организатор почивки и екскурзии като офис менаджерът
е 1 за всичките офиси.

МЕНИДЖМЪНТ
В началото на п одобна дейност, винаги са анализът и планирането на всяка дестинация. Мениджърът на фирмата
изготвя цялостен критичен анализ, който отчита ръста на туристите за определена страна и търсенето на хотели по
определени програми. Той следи внимателно и конкуренцията, и особено цените.
Така туроператорът всъщност следва точна логика при ценообразуването, а не определя цените произволно. Ако
собствените разходи накрая се окажат твърде високи или продуктовият мениджър е направил твърде много „покупки”,
като аварийна спирачка се използват предложенията Last Minute, за да се запълнят стаите и местата в самолета, които
така или иначе са предплатени.
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Повечето големи туроператори имат отдел, който се за-

конкретната дейност тази реклама може да бъде от съвсем

нимава с организиране на специални групови пътувания

дискретна- до явно подканяща.

извън стандартните предложения. Екипът работи почти

—— Реклама върху продукт обикновено е търговската марка

като един малък туроператор в рамките на големия.

на производителя, която той поставя трайно на своя про-

Той купува полети и места в хотели, калкулира самос-

дукт. Тази реклама задължително трябва да бъде дискретно

тоятелно и доставя на туристическите агенции един

поставена. Изключение от дискретността се прави, когато

завършен продукт, който те предлагат на клиентите си.

стоката е предназначена за потребители, които искат да се

Отдел маркетинг е отговорен за позиционирането на

покажат в обществото, че ползват продукти с престижни

туроператора и неговите продукти на пазара и стимули-

марки. И тук от значение е към каква категория потреби-

ране на търсенето. Той се грижи за връзката с клиентите

тели е насочена рекламата.

и за цялостното външно представяне на фирмата – от

—— Рекламата в медиите е във вестниците, списанията, по

логото до визитките. Цялостният подход е познат и като

радиостанциите и телевизионните канали. Характерно

корпоративна идентичност.

за този вид реклама е, че тя трябва да бъде подчинена на

Големите туроператори продължават да извършват
продажбите си предимно чрез туристически агенции
въпреки големия бум на интернет в тази дейност.

определена рекламна стратегия. Еднократните рекламни
съобщения в медиите не са ефективни. Изключение прави
скритата реклама, когато под формата на журналистически
материал (репортаж, интервю и прочие) всъщност се цели

Най-важно в съвместната работа с агенциите е догово-

да се заинтригуват евентуалните потребители. Рекламата

рът между туроператора и агенцията, който урежда и

в медиите трябва да отговаря на определени правила:

заплащането. Обикновено турагенцията получава коми-

рекламата трябва да се появи поне няколко пъти на едно

сиона от всяка продажба в размер до 10% от стойността

и също място и по едно и също време, в електронните

й, но често туроператорите използват прогресивни

медии (радио, телевизия) рекламата трябва да се появява

комисиони и допълнителни бонуси, за да направят про-

в онези часове и предавания, сред чиято аудитория има

дуктите си още по-привлекателни за агенциите. Колкото

най-много потенциални клиенти; рекламата трябва да из-

по-голяма е агенцията и колкото по-голям е оборотът й,

лиза предимно, ако не и изключително в онези медии, сред

толкова по-ухажвана бива тя. Големите туроператори

чиито читатели (слушатели, зрители) е най-голямата част

по света обикновено имат външни сътрудници, които

от потенциалните потребители на рекламирания продукт.

винаги са на разположение на агенциите с по-голям

—— Реклама, чрез брошури, дипляни, рекламни листовки.

оборот. Те ги запознават с новите продукти и процеси

Тези рекламни материали се разпространяват по пощата,

и също са партньор за преговори, когато възникнат про-

чрез ръчно разнасяне по пощенски кутии, на панаири, из-

блеми. Агенциите с по-малък оборот пък се обслужват

ложения и прочие. Съдържанието на този вид рекламни

най-често по телефона.

материали се определя от адресата.

БИЗНЕС МОДЕЛ – РЕЗЮМЕ

—— Други видове реклама. Това е рекламата чрез раздаване
на сувенири и дребни подаръци на клиентите, томболи, ре-

Изключително важен аспект от дейността и бизнес мо-

кламен амбалаж (опаковъчна хартия, пластмасови торбич-

дел за развитие на операторите и агентите е рекламната

ки) и прочие. От изключително значение за дейността на

дейност. Използваните рекламни средства могат да се

туроператорите е каталога. Каталогът е рекламно средство

разгледат в следните направления:

с непосредствено значение за осигуряване на максимално

—— Постоянна, насочваща реклама се поставя на,

пълна и точна информация за конкретните характеристики

пред или близо до сградата на туристическия обект

на туристическите услуги и стоки, които са предоставени

и трябва да улеснява евентуалните клиенти, като им

на потенциалните клиенти за покупка. Той осигурява

спестява търсенето. Тази реклама съдържа името на

оперативната работа на туристическите предприятия по

фирмата и кратко указание за предлаганата стока или

продажбите. Обемен по съдържание, каталогът включва

услуга, в смисъл за какво става дума. В зависимост от

информация както за запознаване с предлагания туристически продукт, така и с условията на продажба, с правата

24

ЕВРОПЕЙСКО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ

Наука и Бизнес 08/2017

и задълженията на двете страни, участващи в сделката, и т.

и като цяло не доброто общо икономическо състояние

н. За разлика от всички други рекламни средства каталогът

на България, отразяващо се върху относително ниското

предоставя подробна ценова информация. Текстът и кар-

качество на услугите и неатрактивността на дестинация-

тината са почти равностойно представени. Особеност на

та. Въпреки това силните страни на „Васкони Травъл” са:

каталога е и неговото цветово оформление, което в случая

1. Изграденото име на лидер сред местната общест-

има за задача не само да привлича вниманието, но и да

веност в града.

ориентира и улеснява адресата при търсенето и ползва-

2. Разполага с 5 атрактивни и модерни офиса, които

нето на интересуващата го информация.
Силни страни на рекламната дейност като бизнес модел
спрямо този продукт и организация са:
• близост до транспортни възли;
• атрактивно местоположение – в центъра на град Шумен,
с много обозначителни и насочващи табели, с удобно
място за паркиране;
• разполага с лиценз за Туроператорска и Турагентска
дейност;
• високо квалифициран персонал, добро качество на
обслужването;
• сигурност на клиентите (спазване на гарантираните резервации, спазване на публикуваните цени и условия) ;
• добра реклама във вестници и телевизия;
• предлага пълният набор от туристически услуги – настаняване, хотелски резервации, почивки, екскурзии,
обиколни турове, застраховки за пътуване, самолетни
билети, автобусни билети, фериботни билети и др. ;
• модерни и добре оборудвани офис помещения;
• разполагат с богата гама от каталози и брошури, с които
клиента лесно може да се ориентира;
• модерен, красив и удобен интернет сайт, където клиентите могат да си направят онлайн резервация от вкъщи;
Възможностите за организацията:
• да се придобие способност за издаване на самолетни
билети IATA във всички офиси;
• отново да започнат да се посещават Туристически борси извън България;
• да се наблегне на детският и ученически отдих;
• да се сключат договори и с други пътнически агенции
за да се разшири пазарния дял.

РЕЗУЛТАТ, ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ
„Васкони Травъл” е Туроператор и Туристическа Агенция

са разположени на стратегическо важни места в
градовете Шумен, Търговище и Нови Пазар.
3. Доброто качество на собствените туристически
продукти предизвиква туристите да ги потърсят
отново и отново.
4. Многобройните контакти, които са създали през
годините.
5. Взимайки в предвид казаното до тук, може да се
заключи, че „Васкони Травъл” се развива – вижда
се как с годините започва да се занимава с нови и
по-големи проекти и дейности. Печалбите и постъпленията са малки, но достатъчни, имайки в предвид
региона, в който се намира.
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с икономически резултати от дейността под влияние на
множество, при това негативни фактори като наличието на
ДДС в туризма, въвеждането на визи за руските и украинските туристи, които формират една част от туристопотока
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ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПО
СЛУЖБА
Ирена Иванова, сп. Счетоводство, анализ и контрол

Престъпленията по служба се наричат се общи длъжностни престъпления, защото с тях се засягат общовалидни
изисквания, норми, правила за осъществяване дейността на държавните органи. Общото между специалните и общите
длъжностни престъпления се състои в това, че субекти на основните състави са длъжностни лица, в някои случаи и
органи на власт. Специалните длъжностни престъпления са: присвояване, безстопанственост, при които престъпления
освен общите правила, се нарушават и специални такива. Общите длъжностни престъпления са тези по Раздел ІІ на
Глава VІІІ от НК. Обект на престъплението по чл. 282 от НК са обществените отношения, които осигуряват нормалните функции на държавния и обществения апарат, на неговите органи, притежаващи властнически правомощия.
Престъпленията по служба касаят само дейността на държавните органи на власт и управление. Когато дейността
се осъществява извън структурата на държавния апарат, напр. в търговски дружества или други юридически лица
на база на частна собственост, тя не може да се квалифицира по този начин, независимо, че субектът притежава
качеството на длъжностно лице. Основен състав на престъпленията по служба са тези за нарушение и неизпълнение
на служебни задължения, превишаване на власт и на права по чл 282 от НК. Те също се наричат в практиката общо
стопанско престъпление. Нормата на чл 282 от НК предвижда общ състав на длъжностното престъпление и намира
приложение само когато няма специален състав, по който да се направи квалификация на извършеното деяние. Субект
на престъпление по чл 282 и НК може да бъде длъжностно лице, което по смисъла на чл 93, т. 1 от НК е възложено
да изпълнява със заплата или безплатно, временно или постоянно едно от изброените:

26

ЕВРОПЕЙСКО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ

Наука и Бизнес 08/2017

Служба в държавно учреждение, ръководна работа

възможно да се изразят в посегателство на имуществени

или работа, свързана с пазене или управление на чуж-

права и интереси или в нарушаване нормалното функ-

до имущество в държавно предприятие, кооперация,

циониране на държания и обществен апарат, уронване

обществена организация, друго юридическо лице или

на авторитета и доверието в съответните органи и др.

при едноличен търговец, както и на частен нотариус

Обстоятелството дали те са значителни или не, трябва да

и помощник-нотариус, частен съдебен изпълнител и

се установи по безспорен начин, като се преценява въз

помощник – частен съдебен изпълнител.

основа на абсолютната стойност на материалните щети
за предприятието, учреждението и др., както и от сте-

Изпълнителното деяние се изразява в нарушаване или

пента, в която са засегнати нормалното осъществяване

неизпълнение на служебните задължения от страна на

на дейността на съответните държавни и обществени

дееца или в превишаване на властта или правата му. Във

органи. Без значение за съставомерността на деянието

всеки конкретен случай следва да се установи коя от тях

по чл. 282, ал. 2 от НК е последващото възстановяване

е осъществена и в какво точно се изразява нарушението,

на причинените значителни вреди. Това обстоятелство

неизпълнението, превишаването на властта или правата,

следва да се отчете като смекчаващо при определяне

както и съответния нормативен акт (закон, правилник,

на наказанието.

наредба, постановление, разпореждане и др.). Нарушаване на служебните задължения е налице, когато

Кои вредни последици са немаловажни е определено

длъжностното лице в пределите на своята компетент-

по аргумент от противното на маловажния случай по чл.

ност извършва дейност, несъобразена с изискванията,

93, т. 9 от НК. От субективна страна за престъплението

установени за съответната длъжност. Неизпълнение на

по служба по чл. 282 от НК са характерни пряк умисъл

служебни задължения има когато деецът не предприема

и наличие на специална цел у дееца – да набави за себе

действия, свързани с изискванията на службата му и

си или за другиго облага или да причини другиму вреда.

установени в нормативен акт, т. е бездейства по служба.

Длъжностното лице трябва да съзнава, че нарушава

Превишаване на властта или правата е налице, когато

или не изпълнява свои задължения, или че превишава

деецът извършва действия, излизащи извън рамките

властта или правата си. То още трябва да предвижда, че

на неговата компетентност. Те могат да са в рамките

от това му поведение могат да настъпят немаловажни

на правомощията на друго длъжностно лице, на друга

вредни последици по ал. 1, или ще причини значителни

служба, на колективен орган или действия, които се

вредни последици по ал. 2. Особената цел у дееца е да

осъществяват само при определени условия. В случая

набави за себе си или за другиго облага или да причини

става дума за извършване на действия по отношение на

другиму вреда. Не е необходимо тази цел да е реали-

чужди властнически правомощия. Престъпен резултат

зирана – да е набавена облагата или да е причинена

или съставмерност на деянието има тогава, когато от

вредата. Според практиката, облагата може да бъде

поведението на длъжностното лице могат да настъпят

имуществена или всякаква друга полза или изгода, т. е.

немаловажни вредни и последици, или ако вече са

всяко благоприятно изменение в положението на дееца

настъпили значителни вредни последици.

или на трето лице – например създаване на предимство, улеснение; привилегия и др. Под причиняване на

За осъществяване на деянието по чл. 282, ал. 1 от НК

вреда другиму, в практиката се разбира настъпването

не е необходимо вредните последици да са настъпили,

на имуществени или морални вреди. Квалифициран

достатъчно е да е създадена реална, а не абстрактна въз-

случай на престъпление по служба -чл. 282, ал. 3 от НК

можност за в бъдеще. Когато вследствие поведението на

предвижда по-тежко наказание за особено тежки случаи

виновното длъжностно лице има настъпили значителни

на престъпление по служба, извършено при условията

вредни последици, ще е осъществен квалифицираният

на ал. 2, но не и по ал. 1.

състав на чл. 282, ал. 2 от НК, а не основният по ал. 1. В
практиката е прието, че вредните последици могат да
са от имуществен или неимуществен характер, като е
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димо е обаче да има връзка между субекта и предмета
на посегателство – сведенията или информацията, или
служебна тайна. Те трябва да са му поверени на длъж-

Престъпление по чл. 283 от НК. Непосредствен обект

ностно лице в това му качество или да има служебен

на защита за това престъпление са обществените от-

достъп до тях, или да са му станали известни във връзка

ношения, осигуряващи безкористното поведение на

с работата или възложената му задача. От обективна

длъжностните лица в тяхната извънслужебна дейност,

страна е характерно, че деецът, във вреда на държавата,

авторитета, престижа на длъжността, която заемат. Су-

предприятие, организация или частно лице, съобщава

бект може да бъде само длъжностно лице. От обективна

или обнародва информация, представляваща служебна

страна, престъплението по чл. 283 от НК се осъществява

тайна. Кои сведения или информация са служебна тайна

като деецът използва служебното си положение, за да

се указва в закони или други нормативи и актове извън

набави за себе си или за другиго противозаконна облага.

НК или в административен акт, издаден по установения

Длъжностното лице използва факта, че притежава съот-

ред. Приема се, че за разлика от държавната или военна-

ветното длъжностно качество, че заема дадената служба,

та тайна, тези сведения или информация имат служебен

за да реализира една извънслужебна дейност, при която

характер, защото осигуряват нормалното функциони-

чрез мотивиране на други лица да предприемат опреде-

ране на съответното звено, служба и т. н. От субективна

лени действия или бездействия се цели получаването на

страна престъплението е умишлено.

противозаконната облага /ходатайство/. От субективна
страна се изисква пряк умисъл и наличието на особена

Допустителство по чл. 285 от НК. Субект по този текст е

цел у дееца – да набави за себе си или за другиго про-

само длъжностно лице, което се намира в определено

тивозаконна облага.

взаимоотношение с лицето, извършило престъпление.
Последното трябва да му е подчинено, като то също

Тя може да бъде от материален или неимуществен ха-

може да притежава или не такова длъжностно качество.

рактер, т. е. всяко благоприятно изменение в имотното

От обективна страна се осъществява, чрез съзнателно

състояние на дееца или на трето лице /полза, изгода и

допускане отстрана на дееца – длъжностно лице, негов

др. /. Същевременно с това облагата трябва да е проти-

подчинен да извърши престъпление, свързано със служ-

возаконна – да противоречи на конкретна разпоредба,

бата или работата му. Изпълнителното деяние се изразя-

на закон или друг нормативен акт. За съставомерностга

ва по принцип в бездействие – деецът не попречва на

на деянието не е необходимо тя да бъде реализирана,

подчиненото му лице да извърши престъпление. За да е

т. е. действително получена, нито размерът й да е зна-

съставомерно подобно поведение, обаче е необходимо

чителен.

осъщественото от подчиненото лице престъпление да е

Престъпление по чл. 284 от НК.

длъжностно, да е във връзка със службата или работата
му. В противен случай няма престъпление по тази норма

Субект на това деяние може да бъде длъжностно лице

за длъжностното лице, което ръководи и контролира

по ал. 1; лице, което не притежава такова качество по ал.

подчинения.

2 или вещо лице, преводач, тълковник по ал. 3. Необхо-
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Длъжностните престъпления се делят също така на

ангажирани в осъществяване на социалното управление.

същински и несъщински. Субект на всички тях е длъж-

Субектите им са най-често длъжностни лица. Така под

ностно лице. Субект на това престъпление може да

родовият обект на престъпленията по служба са онези

бъде само длъжностно лице. Изпълнителното деяние

обществени отношения, които гарантират нормалната

на престъплението може да се осъществи в някоя от

дейност на държавния и обществения апарат във всички

следните три форми: нарушаване на служебните задъл-

сфери на социалното управление. С тези престъпления

жения, неизпълнение на служебните задължения или

се посяга върху общи вътрешнослужебни отношения,

превишаване на властта или правата.

независимо дали става дума за законодателна, изпълнителна или съдебна власт. Понеже престъпленията по

При нарушаването на служебните задължения деецът

служба се осъществяват от ангажирани в управлението

извършва действие, с което се нарушава някаква за-

лица, които посягат върху вътрешнослужебни отно-ше-

брана по служба. При неизпълнение на служебните

ния, те във всички случаи съставляват дисциплинарни

задължения става дума за обратното противоправно

правонарушения. Обратното обаче не е вярно – не

поведение – деецът бездейства по служба; той не

всяко дисциплинарно правонарушение съставлява

извършва нещо, което следва да предприеме. При

непременно и престъпление по служба. За да се по-

превишаването на властта или правата се осъществява

лучи такова престъпление, нужно е дисциплинарното

дейност, която само частично отговаря на неговата слу-

правонарушение да е довело до някой от престъпните

жебна компетентност – той има правомощия от същото

резултати, предвидени в разглеждания Раздел II на Глава

качество, но не и в същия обем. Тук, за да не е налице

осма от Особената част на НК. Субект на престъпленията

престъплението по чл. 274, ал. 1 НК – самоволно осъ-

по служба е най-често длъжностното лице по смисъла

ществяване компетенциите на длъжностно лице, „прис-

на чл. 93, т. 1 НК. То и представителят на обществеността.

воените” и осъществени правомощия трябва да са не от

Най-сетне ще е налице превишаване на власт, когато

някакъв друг характер извън службата на дееца, а да са

длъжностното лице-субект на престъплението, е и орган

такива, които има негов висшестоящ орган – едноличен

на власт, а превишаване само на права ще има, когато

или колективен. Такъв например ще е случаят, когато

той не е и орган на власт. Престъплението е резултатно.

секретар на някакъв колективен орган осъществи пра-

Престъпният му резултат е на поставяне в опасност:

вомощията на председателя му или на самия колекти-

създаване на такава обстановка, в която има възможност

вен орган. Престъпленията по служба, предвидени в

да настъпят немаловажни последици – материални и

Раздел II на Глава осма от Особената част на НК, също

нематериални (морални). Липсата на такава възможност

като престъпленията против реда на управление, могат

изключва престъплението и говори за наличие само на

да бъдат извършени във всички сфери на социалното

дисциплинарно нарушение. Формата и видът на вина са

управление. Те също имат място и в законодателната, и

прекият умисъл. Формата на вина е умисълът.

в изпълнителната, и в съдебната власт. За разлика обаче
от престъпленията против реда на управление, престъпленията по служба засягат управлението не отвън, а
отвътре. Тези престъпления имат особени субекти-лица,
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УПРАВЛЕНСКИ ПРОБЛЕМИ
В БИРАРИЯ-РЕСТОРАНТ
„ROCK CITY” И ТЯХНОТО
РАЗРЕШАВАНЕ
Ивайло Захариев, сп. Мениджмънт в туризма

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОБЕКТА
Бирария-ресторант „Rock City” развива дейност в сектор „Обществено хранене” и се намира в София. Тя е
управлявана от собственика на фирма „София Сити
Интернешънъл” ЕООД и главен мениджър на обекта
Ивайло Захариев. В заведението работи 13-членен
персонал: двама салонни управители, четирима готвачи,
двама бармани, четирима сервитьори и един хигиенист.
Обектът е с обща площ от 200 кв. м. и разполага със
седемдесет места. Официалното работно време е от
09:30 ч. до 23:30 ч. Банкетите и частните партита се провеждат на индивидуален работен режим. С доставчици
и дистрибутори се работи ексклузивно от 08:00 ч. до
09:30 ч.
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ВЪЗНИКНАЛИ ПРОБЛЕМИ
Влошено икономическо състояние и увеличаване на
несигурността
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В случая с Бирария-ресторант „Rock City”, често след
като персоналът е обучен до необходимото високо
ниво, какъвто е стандартът за заведението, много от
подготвените кадри са готови да търсят работа в летните

Почувства се значително намаляване на консумацията

или зимни курорти в България или чужбина. Особено им

на храни и напитки от българските клиенти, посеща-

помага това, че заведението има политика за привли-

ващи Бирария-ресторант „Rock City”. След старателно

чане на чуждестранни клиенти и кадрите от персонала,

проучване и обратна връзка с българските клиенти, бе

които имат пряка връзка с клиентите биват обучавани

установено, че в почти всички случаи проблемът не е в

на английски език, комуникативни умения и работа в

качеството на продуктите и услугите, които предоставя

екип, което още повече улеснява обучените кадри в

обекта, а е проблем от икономически характер. При

намирането на работа в летните и зимните курорти в

много от редовните български клиенти намаляването

България или в държави от Западна Европа или Северна

на консумацията или дори посещенията на заведението

Америка. Освен кадрите с потенциал, които имат въз-

беше постепенна, но и при немалък процент от тях се

можност да търсят по-висок стандарт на живот след като

почувства осезаемо. Същевременно показателен беше

са се квалифицирали добре, трябва да се отбележи и

контрастът с това, че при чуждестранните клиенти или

проблем свързан с това, че фирмата се сблъска с много

нямаше промяна при консумацията и посещаването на

на брой служители в чието обучение бяха вложени

заведението, или промяната беше в положителен аспект.

много време, усилия и средства, но при които ефектът

Замърсяване на района около заведението

беше отрицателен. Също така, бяха обучавани немалко

През 2017 г. замърсяването на района, където се намира
заведението, започна да става все по-видимо. Количествата на битови отпадъци, които се произвеждат от
търговският център (главно супермаркета), където е

на брой кадри, които впоследствие бяха освободени
още по време на подготовката поради неспазването
на елементарна дисциплина или възпрепятстване на
процеса на производство в заведението.

разположен обекта за хранене и околните жилищни

През последните няколко години мениджмънтът на

сгради, се превърна в сериозен проблем. В повечето

заведението отчита тенденция в спада на потенциала

случаи контейнерите за изхвърляне на битовите отпадъ-

и качествата на постъпващите за обучение кадри, както

ци са препълнени. Тротоарите биват отрупвани с битови

и това, че през 2017 г. нивото на новопостъпващите

отпадъци и отпадъци от ремонтни дейности. Забелязва

работници беше чувствително по-ниско от това на по-

се, че зелените площи в околността стават все по-за-

стъпилите за обучение през 2015 и 2016 г.

немарени и по-трудни за поддържане. Немалка част от
тях бяха застроени през последните години. Поради
факта, че много от битовите отпадъци произвеждани от
намиращия се в търговския център супермаркет са остатъци от храна, в района се увеличи броят на бездомните
кучета и котки, както и на гризачите.
Текучество и увеличаващ се недостиг на кадри
Главният и най-труден за разрешаване проблем, с който
се сблъска мениджмънта на „София Сити Интернешънъл“
ЕООД през 2017 г. несъмнено беше текучеството и силно увеличаващият се недостиг на кадри, характерен за
цялата сфера на общественото хранене и развлечение.
Това също е свързано с общото икономическо състояние на страната и е проблем, с който се сблъскват
повечето фирми в България.

Процесът на обучение на готвачите в заведението е
сравнително дълъг, като изисква влагането на усилия
и финанси, които винаги са за сметка на собствениците.
Тъй като заведението предлага традиционна българска
и средиземноморска кухня, добре обучените готвачи
могат да намерят лесно работа извън страната за значително по-високо възнаграждение. Това, което прави
текучеството на готвачите по-малко в сравнение с
това на останалия персонал е фактът, че те в повечето
случаи не знаят английски език и не са особено комуникативни, както и това че в повечето случаи не са и
особено предприемчиви и креативни извън работното
място. Положителното при готвачите в това отношение
е, че при създаването на нормална среда за работа и
предлагане на добро възнаграждение, те са склонни да
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работят за период от време, който напълно задоволява

дението и заобикалящия я замърсен район. Зеленият и

мениджмънта на заведението.

добре поддържан обект е наричан „оазис” от клиентите.

Процесът на обучение на салонните управители, барма-

Разрешаване на проблема с текучество и увеличаващия се недостиг на кадри

ните и сервитьорите не отнема толкова време и усилия,
колкото отнема обучението на готвачите. За сметка на

За основният проблем – текучеството и увеличаващия

това е по-скъпо поради факта, че те освен че биват под-

се недостиг на кадри не бе намерено обаче задово-

готвяни за позицията за която кандидатстват, също така и

лително локално решение. Най-вече поради факта, че

биват обучавани на английски език, усъвършенстване на

през цялата година заведението обучаваше кадри, които

комуникативните умения и работа в екип. Текучеството

след успешната си подготовка заминаваха за държави

при салонните управители, барманите и сервитьорите

от региона на Западна Европа или за САЩ. Временното

през 2017 г. беше изключително силно. Поради тази

решение да се използват кадрите само в краткосрочен

причина мениджмънтът на заведението взе решение да

план след обучението и подготовката им, беше непри-

не бъдат обучавани кадри на възраст под двадесет и три

емливо, така че мениджмънтът на дружеството взе по-

години. Сама по себе си това е огромна промяна поради

мащабно и глобално решение за преодоляване на това

обстоятелството, че от началото на съществуването на

предизвикателство. Това е инвестирането в изграждане

обекта повечето постъпващи за обучение кадри са били

на верига от заведения, като това включва плановете за

на възраст под двадесет и три години.

отваряне на идентични заведения в центъра на София и

РАЗРЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ
Разрешаване на проблема с влошаване на икономическото състояние и несигурността
Проблемът с това, че клиентите масово изпитват затруд-

най-важното – проучването и търсенето на реализация
на пазара на Южна и Югоизточна Азия. Според изследване консумацията на западни храни в Китай нараства
с 15 на сто годишно, в сравнение със средно 2 на сто в
световен план [1].

нения в икономически план бе разрешен сравнително

Главната цел е изграждането на бранд, който сам по

лесно. Това стана посредством увеличаването на про-

себе си да поддържа високо ниво на услугите и да неу-

моциите и дневните оферти, както и чрез предлагането

трализира текучеството или в най-лошия случай броят

на специални карти за намаление за редовни клиенти.

на хората, които биха напускали фирмата да е в пъти

В това отношение заведението беше подпомогнато и от

по-малък от тези, които искат да работят в нея. Другото

фирмите, с които има договор за реклама, като най-голя-

основно предимство е, че всичките новопостъпващи

ма заслуга за разрешаване на проблема има компанията

кадри при първия етап на обучението им ще бъдат

„Хайнекен-Загорка” АД.

подготвяни заедно на едно място, предназначено само

Разрешаване на проблема със замърсяването на
района около заведението

за обучение и по този начин няма да възпрепятстват

Проблемът със замърсяването на района около заведението беше разрешен без особени трудности. Това
стана като се увеличи работното време и заплащането
на работещия във фирмата хигиенист. От средата на
2017 г. той започна да поддържа не само чистотата в

процеса на производство в самите заведения, докато
нивото им не отговаря на изискванията на компанията
затова те да бъдат включени в работния процес. Също
така, наличието на повече обучаващи се, би увеличило
конкуренцията, което само по себе си би вдигнало нивото на новопостъпващите на работа кадри.

Бирария-ресторант „Rock City”, но и тази в зоната около

Направеното щателно проучване на пазара доказа, че

нея. Разрешаването на проблема дори се превърна в

текучеството на персонал при установените на пазара

конкурентно предимство, защото като цяло има кон-

брандове е в пъти по-малко от това при едноличните

траст на чистотата в непосредствена близост до заве-

компании. Най-голямото предимство е, че кадрите биват
обучавани по един и същи начин, което позволява всеки
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един служител да може да работи в който и да е от обектите. В случаите, когато един от обектите има проблеми
с персонала той по-лесно се набавя от другите обекти,
които не изпитват затруднения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Цялата 2017 г. бе белязана от събития в които мениджмънтът на заведението срещна най-много на брой
проблеми, сред които и най-сложният за разрешаване
проблем досега. Повечето малки проблеми и два от
основните бяха разрешени сравнително лесно, но все
още остава решаването на най-заплетеният от тях. Ще
се продължи с търсенето на локални варианти за разрешаване на проблема, но мениджмънтът разчита основно
на взетото стратегическо решение за преодоляване на
проблема в глобален аспект и за мащабното развитие
на фирмата.
Все още се извършва детайлно проучване относно възможностите за навлизане на компанията на азиатския
пазар, поради което собственикът на фирмата изучава
китайски език и планира да живее в Китай в продължение на една година, където ще приключи окончателното
анализиране на проекта за навлизане на бранда в азиатската държава, а и като цяло в Южна и Югоизточна Азия.
Въпреки че се очаква фирмата да се сблъска с много
други препятствия при навлизането на китайския пазар,
сигурно е това, че в Китай и в региона на Южна и Югоизточна Азия проблемът с набирането и обучаването
на дисциплиниран и отдаден на работата персонал на
практика не съществува.

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА
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N. B. За изготвянето на настоящата публикация е
използвана информация за реално съществуващото заведение „Rock City”, чийто собственик и главен
мениджър е Ивайло Захариев.

33

ЕВРОПЕЙСКО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ

СТРУКТУРА НА
ПОКУПКИТЕ НА
ДОМАКИНСТВАТА В
РОМСКАТА ОБЩНОСТ
Дамянка Герова, сп. Маркетинг и продажби

Основната цел на тази статия е да представи структурата на покупки в ромската
общност, без да се акцентира разбирането за нея като за малцинствена група, а
се възприеме подходът на нискодоходни и /или високодоходни домакински бюджeти. От гледна точка на така дефинираната основна цел могат да бъдат изведени
следните научни задачи:
Първа научна задача, теоретично представяне на структурата на покупките в
България от гледна точка на домакинските бюджети, респективно и техните приходи и разходи.
Втора научна задача, практико – приложно изследване на структурата на покупките на домакинствата в ромската общност.
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ВЪВЕДЕНИЕ
Високата безработица (особено сред младите мъже) разруши доминиращия семеен модел за много от ромските
общности в България. Много често мъжът не е основни-
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ТЕОРЕТИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА
СТРУКТУРАТА НА ПОКУПКИТЕ В
БЪЛГАРИЯ ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА
ДОМАКИНСКИТЕ БЮДЖЕТИ

ят източник на доходи, а децата се отглеждат с пенсията

Всичко това неминуемо води до необходимостта да се

на бабата и дядото и/или детските добавки. Съществуват

представят покупките в рамките на ромската общност

изследвания, които показват, че този модел се променя,

през призмата на разполагаемият доход на домакин-

основно в следствие на емиграцията. Данните от 2011 г.

ството и потребителския разход на домакинството.

показват, че 12 % от ромските домакинства нямат течаща

Основният проблем тук е, че колективните домакинства,

вода, а 50 % нямат баня в жилището. Около 25 % от жили-

които в голямата си част са характерни за този етнос,

щата в ромските квартали са незаконни по данни на пра-

изключително трудно се поддават на статистически

вителството. Лошите условия на живот водят до здравни

анализ и обработка на данните. От гледна точка на

проблеми. Характерно за ромите е ранното настъпване

статистическата методология не съществува разбира-

на инвалидизация и масовото хронифициране на забо-

нето за „колективно домакинство”. На база на следните

ляванията още в средна възраст. Една трета от мъжете

класификации следва да се разглеждат покупките,

и две пети от жените на възраст 45-60 години вече са с

доходите и разходите на домакинствата в България:

пълна или частична загуба на работоспособност. Така те

Класификация на приходите, разработена за нуждите

лягат отново върху държавния бюджет. Безработицата е

на изследването на домакинските бюджети. От 2008 г.

повсеместна – над 90 %, според Българския хелзинкски

тя е актуализирана и хармонизирана с изискванията

комитет. Според данни на НСИ от 2001 г. почти 18 % от

на Евростат за EU-SILC; Класификация на разходите за

ромите са били безработни, а през 2011 г. – над 19 на

крайно потребление по цели (КОИКОП/НДБ (COICOP/

сто. Икономически неактивните роми (домакини, болни

HBS) ) ; Класификация на индивидуално потребление

и други, които не търсят работа) са били 43 на сто през

по цели на петзначен цифров код (КОИКОП-5) ; Между-

2011 г. Заети с някаква дейност са 19.5 %, останалите са

народна стандартна класификация на образованието

деца и пенсионери.

(МСКО 2011) ; Национална класификация на професиите
и длъжностите – 2011; Класификация на икономическите

Ранните бракове са една от причините за ранното от-

дейности (КИД – 2008) ; Класификация на териториал-

падане на ромките от образователната система и след

ните единици за статистически цели в България (NUTS).

това – от пазара на труда. Това има своите икономически

В тях са залегнали разбиранията за брутния доход на

основания, особено в ромските групи, които търгуват

домакинството, дефиниран като сумарна величина на

булките. Социалните помощи, които се полагат на децата,

всички регулярни доходи на домакинството и на него-

също насърчават този модел и това е проблем, който

вите членове получени от: труд, собственост, пенсии,

няма лесно решение. Въпреки стагнацията, в редица

обезщетения за безработни, социални добавки за деца,

сектори (основно тежки отрасли) има недостиг на под-

други обезщетения и помощи и регулярни трансфери

готвена работна ръка при голям дял на работниците,

от други домакинства, а разполагаемият доход на дома-

които ще се пенсионират скоро. [2]

кинството се получава като брутния доход се намали със

От друга страна, поддържането на една предимно
бедна и разчитаща на социални помощи и трансфери
от гастарбайтери общност е пречка пред развитието
на вътрешния пазар. Това може да осуети плановете за
експанзия на търговски вериги, строителни предприемачи и доставчици на услуги и не на последно място
бъдещите пенсии зависят от следващото поколение.

сумата на платените данъци и социални осигуровки. От
друга страна потребителският разход на домакинството
включва всички разходи на домакинството направени с
цел задоволяване на потребностите на цялото домакинство или на отделни членове от домакинството. [3] За периода четвърто тримесечие на 2016 година и четвърто
тримесечие на 2017 година по данни на Националният
статистически институт прави впечатление ръста на
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доходите от работна заплата и увеличените потребителски разходи за храни и напитки в това число алкохолни,
тютюневи изделия, данъци и социални осигуровки на населението.
По данни от същото изследване на НСИ (Виж. HBS2017q4_G1A9SMP.pdf ) консумацията на хляб и хлебни изделия не
е традиционно водеща за разглеждания период, а водеща е консумацията на яйца. На практика наблюдаваме едно
цялостно свиване на домакинските бюджети и ориентиране към покупката на по-малко стоки от първа необходимост и
стоки на по-ниска цена. Необходимостта от сравнителен анализ и любопитството по темата за липсата на възможности
за отчитане на „колективни домакинства” доведе до реално теренно изследване по проблематиката.

ИЗСЛЕДВАНЕ НА СТРУКТУРАТА НА ПОКУПКИТЕ НА ДОМАКИНСТВАТА В
РОМСКАТА ОБЩНОСТ
Проведено е изследване на десет лица, самоопределящи се като роми във връзка със структурата на техните покупки
в град Стамболийски. Изследването представлява малка извадка, осъществена в рамките на периода от 11.12.2017
до 15.12.2018 година. Особеност на проучването е, че лицата са анкетирани по време на получаването на техните
социални помощи и детски добавки в банка и всички анкетирани лица са жени. Вземайки под внимание факта, че
проучването е направено в банка по време на получаване на помощи и детски добавки, които са единствените доходи
на домакинството, въпросите са предварително структурирани и сведени до четири в рамките на изследването. То
не претендира за изчерпателност и статистическа репрезентативност на извадката.
Таблица 1: Брой членове на домакинството в рамките на анкетираните лица, изследвани в
периода от 11.12.2017 до 15.12.2018 година
БРОЙ ЧЛЕНОВЕ НА ДОМАКИНСТВОТО В РАМКИТЕ НА АНКЕТИРАНИТЕ ЛИЦА
Един

0

От двама до четири члена

1

От пет до седем члена

5

Над осем члена

4

Таблица 2: Брой деца отглеждани в домакинството в периода от 11.12. 2017 до 15.12.2018 година
БРОЙ ДЕЦА ОТГЛЕЖДАНИ В ДОМАКИНСТВОТО
Нямам деца.

0

От едно до три деца

3

От четири до шест деца

4

Седем и повече деца

3

Таблица 3: Разполагаем месечен доход в домакинството в периода от 11.12.2017 до 15.12.2018 година
РАЗПОЛАГАЕМ МЕСЕЧЕН ДОХОД В ДОМАКИНСТВОТО
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До 400 лв.

0

От 401 до 600 лв.

1

От 601 до 800 лв.

2

От 801 до 999 лв.

3

Над 1000 лв.

4

ЕВРОПЕЙСКО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ

Наука и Бизнес 08/2017

Важно е да се отбележи, че данните представени в таблица 2 и таблица 3 представят фактическото положение към
момента на изследване. Лицата са споделили, че доходите, които упоменават са само от социални помощи, детски
добавки, а в два от случаите и интеграционни добавки. На практика това са лица извън работната сила, самоопределящи се като трайно безработни.
Таблица 4: Структура на разходите и ромски домакински бюджети
СТРУКТУРА НА РАЗХОДИТЕ И РОМСКИ ДОМАКИНСКИ БЮДЖЕТИ
Режийни разходи

0

Храни и напитки в т. ч. алкохолни напитки

6

Дрехи и обувки

1

Покупки на стоки за дома в т. ч. обзавеждане

2

Разходи за здраве, в т. ч. лекарства

0

Разходи за игрални зали/хазартни игри на партньора

1

Разходи за образование

0

Други разходи

0

От таблица 4 става ясно,че лицата основно осъществяват разходи за покриване на физиологичните си нужди и
потребности, а заплащането на режийни разходи е сведено до критичния минимум. Едва ли е изненада, че покупките
за дома и покупки на обзавеждане са едва втори, макар че като цяло общността пребивава в лоши социално – битови
условия.
От анализа на данните става ясно, че модалния случай ромското домакинство се състои от между пет и седем члена,
като 4 до 6 от тях са деца. Доходите от помощи и детски надбавки осигуряват на тези домакинства приблизителен
доход от две минимални работни заплати. Изключително трудно е да се направят статистически валидни изводи на
база на малка извадка, но виждаме своеобразна моментна снимка на структурата на покупките на домакинствата в
ромската общност.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
И вместо заключение един цитат от впечатляващ и задълбочен анализ:”Да имаш дете, означава нещо доста различно
за българите и за ромите. За българите това е индивидуален и комплексен избор, параметрите на който се задават
от личността в една развита страна, която преживява икономическа криза (и дано да бъде положително повлиян от
така очаквания икономически подем). Във всеки случай това е избор, който веднъж взет, носи отговорност, която не
е само лична, но и обществена. За ромите раждането и отглеждането на дете се конструира в културен дискурс и
икономически параметри, които са характерни за третия свят. Само че ние живеем в една държава... ” [1]
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА
БИЗНЕС-МОДЕЛА НА

ТУРИСТИЧЕСКОТО
ПРЕДПРИЯТИЕ
„ЛАЛЕ ТУР“ ООД
Светослав Германов, сп. Мениджмънт в туризма

Настоящата статия разглежда и изследва бизнес –

вилни селища, хижи и др.. При разработването се

модела на фирма „ЛАЛЕ ТУР” ООД, която съвместява

извършва проучване и подбиране на туристически

туроператорска и туристическа агентска дейност,

дестинации и маршрути в България и в чужбина,

като предлаганите туристически услуги са насочени

като приоритетни дестинации са Унгария, Италия

към групови и индивидуални клиенти от България

и Дубай.

и чужбина.

ПРОДУКТИ И УСЛУГИ,
ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ФИРМА
„ЛАЛЕ ТУР” ООД
Номенклатурата на предлаганите от „ЛАЛЕ ТУР” ООД
продукти и услуги включва:
1. Разработване, организиране и предлагане на
туристически пакети за групови и индивидуални туристически пътувания с обща цена за
крайния потребител. Предлаганите пътувания
са в широк спектър с цел почивка на море и планина, екскурзия, туризъм, развлечение, участие
или посещение на прояви и събития с културен
и опознавателен характер, както и на делови
събития. Всеки туристически пакет включва
предварително разработена програма с транспорт и настаняване, като допълнително може да
се включва хранене, допълнителни екскурзии и
други туристически дейности по желание на потребителите. В програмата се уточняват периода
и времетраенето на почивката или екскурзията,
вида на транспорта – сухопътен, въздушен,
морски, както и местоположението, вида и категорията на местата за настаняване – хотели,
хотелски комплекси, къщи за гости, пансиони,
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2. Предлагане, продажба и реализиране на туристическите пакети, разработени от „ЛАЛЕ ТУР” ООД
или на готови туристически продукти от сродни
фирми. За реализиране на даден пакет от фирмата се извършва „синхронизация във времето
и пространството”, в зависимост от условията за
осъществяване на пътуването, изискванията на
туриста и заплатената от него цена на тази услуга.
В услугата се включват резервации на хотели или
в други домове за настаняване, договаряне на
транспорт, включително се извършва продажба/
покупка на самолетни билети, билети за фериботи,
билети за европейски влакове, EUROSTAR, TGV и др.
Извършват се резервации и/или покупка на билети
за посещение на културно-исторически обекти, на
културни събития и други атракционни и развлекателни мероприятия, предлагани и потребявани от
туристите по време на тяхното пътуване и престой.
Осигуряват се визови документи и застраховки,
включително медицински застраховки, свързани
с туристическото пътуване. Предлага се и ангажиране на коли под наем в страната и в чужбина.
Уточняват се и детайлно се проучват маршрутите
на включените в туристическия пакет допълнителни услуги – екскурзии, културно-исторически
мероприятия и др.
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ОПИСАНИЕ НА „ЛАЛЕ ТУР” ООД

основни и/или допълнителни туристически услуги,
като продажба на самолетни билети, билети за фе-

Правната форма на фирма „ЛАЛЕ ТУР” е дружество с огра-

риботи, билети за европейски влакове EUROSTAR,

ничена отговорност с трима съдружници, регистрирано

TGV и др. Предлага се и резервиране на хотели в

в Агенцията по вписванията с ЕИК: 17509**** и по ДДС №:

България. Организират се и посещения на конкрет-

BG 17509****. Седалището и адресът на управление на

ни културни и атракционни мероприятия като се

фирмата е: София 1000, ул. ” Ген. П. Паренсов” № 4*, АП. 2*,

резервират и се закупуват билети за тях. Фирмата

телефон 02 987****, факс: 02987**** и Електронна поща:

извършва и други отделни туристически услуги по

info@laletour. bg, Интернет страница: www.laletour.bg.

желание на потребителите.

Регистрацията на дружеството е с предмет на дейност

4. Организиране по заявка на тематично ориентирани

„хотелиерска дейност, ресторантьорство, туропера-

допълнителни туристически услуги в рамките или

торска дейност, туристическа агентска (турагентска)

извън туристически пакети, като се предлагат ви-

дейност, консултантска дейност, търговско предста-

нени турове, SPA туризъм, селски туризъм, бизнес

вителство и посредничество, както и други дейности,

пътувания и участие в бизнес мероприятия, органи-

незабранени от българското законодателство. Като

зиране на фирмени и корпоративни мероприятия,

основна икономическа дейност от КИД е отбелязано

както и всякакви други тематично ориентирани

„дейности на туроператори и туристически агенции,

туристически продукти по поръчка на клиенти, пре-

спомагателни туристически дейности, некласифицирани

имуществено от филмовата и рекламната индустрия.

другаде”. Фирма „ЛАЛЕ ТУР” ООД е лицензиран туропе-

5. Организиране и разпространяване на реклама, как-

ратор и туристически агент съгласно Удостоверение за

то и подготовка и предоставяне на информационни

туристическа дейност, издадено от Държавната Агенция

материали за туристите относно разработени и

по Туризма с регистрационен № 057*** от 2006 г. При-

предлагани туристически пакети, актуални турис-

тежава Застраховка”Отговорност на туроператора” със

тически дестинации, културно-исторически обекти,

застрахователна полица № 750017000**** валидна до

атракционни мероприятия и събития. Организиране

14.09.2018 г. на „Груп**** застраховане” ЕАД. Член е на

на допитвания, анкети и оценки на потребители

Асоциация на Българските Туроператори и Туристиче-

основно за обслужването по време на планиране и

ски Агенти – АБТТА. На Интернет страницата на друже-

избор на пакет, което може да бъде еднакво добро

ството са включени широк набор от услуги като:

и при туроператора и при туристическия агент. В

• резервации в хотели в страната;

допълнение се събират и отделни оценки за пакети,

• продажба на самолетни билети,

за впечатления от предоставени от агенцията услуги,

• почивки на море и на планина;

относно хотели, транспортни средства, посещения

• SPA туризъм;

на културни събития и др.

• селски туризъм;

6. Предоставяне на екскурзоводски услуги самос-

• екскурзии в чужбина;

тоятелно или при реализиране на разработените

• бизнес пътувания;

туристически пакети за запознаване на туристите с

• фирмени мероприятия;

природно-географските особености, обществено-

• винени турове,

икономическото развитие и културното наследство

• екскурзоводско обслужване в страната и в чужбина,

на страната, областта или района в България и

• коли под наем в страната и чужбина, билети за ев-

чужбина.

ропейски влакове, EUROSTAR, TGV;
• медицински застраховки;
• всякакви туристически продукти по поръчка на
клиента.
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„ЛАЛЕ ТУР” ООД се ръководи от управител г-жа К. Д. К с

икономически уязвими аспекти и други източници на

необходимата съгласно закона квалификация, опит и

нестабилност – опасенията относно сигурността, чес-

знания. Фирмата включва 7 служители, организирани

тите заплахи за терористични актове и други фактори.

съобразно функциите и вида на предлаганите услуги, по-

Въпреки това секторът туризъм остава „еластичен” и

конкретно мениджър по разработване на туристически

правителствата на страните в ЕС работят усилено, за да

пакети за България и чужбина, мениджър продажби и

се гарантира безопасността на туристите и свеждането

реклама, отговорник по специализирани и тематични

до минимум на въздействието на заплахите за тяхната

услуги, както и ИТ специалист, натоварен с актуали-

сигурност.

зация на Интернет сайта на фирмата и сътрудници.
Съгласно финансовият отчет за 2016 г. фирмата е по-

В България през последните 10 години вследствие

лучила приходи от консултантски, посреднически и

количествените и качествени изменения в социално-

преводачески услуги, като основните приходи са от

икономически отношения и в демографския профил

туроператорска и агентска дейност и оборотът на фир-

на населението, като миграция и съсредоточаване на

мата е приблизително 50 000 лв. Финансовият резултат

населението в големите градове и обособяването на

на фирмата е на счетоводна печалба в размер над 6000

тези градове като зони с интензивно икономическо

лв., като дружеството е обложено с текущ данък върху

развитие и повишено благосъстояние, туризмът показва

печалбата. Разходите за оперативната дейност на фир-

стабилен растеж. Тези фактори, както и постиженията на

мата са основно във връзка с външни услуги (17 000 лв.)

научно-техническия прогрес и глобализацията мотиви-

и са свързани с осъществяване на основната туропера-

рат търсенето и покупката на туристически продукти,

торска и агентска дейност. Допълнителни разходи са из-

което съответно води до интензифициране на туропе-

вършени за реклама (1000 лв.), наемане на специалисти

раторската и туристическата агентска дейност. Съгласно

(напр. счетоводител) на граждански договор, месечни

публикувани данни от Министерството на туризма „Раз-

застраховки на управителя и на мениджърите, битови

ходите на българските граждани за пътувания в чужбина

разходи за електроенергия, вода, интернет, консумативи

за периода януари-ноември 2016 г. са общо 1135,9 млн.

и др. През 2016 г. дружеството не е изплащало дивиден-

евро или с 20,7% повече спрямо 2015 г. Приходите от

ти, не е правило обезценка на активи и няма условни

международен туризъм в текущата сметка на платежния

задължения. Основна политика на фирмата е за всяка

баланс по данни на БНБ за периода януари – ноември

сделка приходите да бъдат признати едновременно с

2016 г. възлизат на 3151,9 млн. евро, което е с 15,4%

разходите по сделката, при което приходите надлежно

повече в сравнение със същия период на 2015 г. През

се изчисляват, а разходите – измерват, като във всеки

периода януари – декември 2016 г. българските гражда-

случай се изхожда от вероятността фирмата да има

ни са реализирали общо 5 392 109 пътувания в чужбина

икономическа изгода от сделката.

по всички видове цели. Увеличението спрямо януари

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ПАЗАРА

– декември 2015 г. е 16,4%. Известно е, че едни от найпредпочитаните дестинации за българите са Гърция и
Турция, като увеличението на пътуванията в ГЪРЦИЯ за

По данни от изследвания на световната икономика

2016 г. с общ брой 1200 576 пътувания бележи стабилен

през 2015 г,. за пета поредна година растежът в сектора

растеж с 15,1%, докато в Турция с традиционно най-

„пътуване & туризъм” е бил 2,8 %, като изпреварва този

голям брой пътувания 1 218 842 показва спад от -1,8%

на глобалната икономика (2,3 %), както и редица други

предвид напрежението в страната в последната година.

важни отрасли като производство и търговия на дребно.
Като цяло секторът „пътуване & туризъм” генерира US
$7,2 трилиона (9,8 % от глобалния БВП) и поддържа 284
милиона работни места, равна на 1 в 11 работни места в
глобалната икономика. Прогнозите са, че перспективите
за 2016 – 2018 г. остават стабилни, въпреки множеството
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Стабилен растеж показват и посещенията на чужденци
в България. Съгласно данните на Министерството на туризма през периода януари – декември 2016 г. България
е посетена общо от 8 251 995 чуждестранни граждани
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при посещенията с цел почивка и ваканция, като са реа-

ната акцентират на традиционната специфика, като от-

лизирани 5 117 472 посещения и ръст от 19,9% и при по-

читат различията в историческото развитие, национален

сещенията с цел гостуване – 678 586 посещения и ръст

характер и установените традиции на българските и на

от 27,9%. Посещенията с цел бизнес са 1 421 109, като

интереса на чуждестранните потребители към природ-

се увеличават с 19,4%. През периода януари – декември

ните дадености на България. Благоприятен е фактът, че

2016 г. страните от Европейския съюз продължават да

туристическото ни предлагане не е идентично с това на

са най-важният генериращ пазар за международен ту-

съседните страни, то носи традиционните предимства

ризъм на България с относителен дял 61,0% и общ обем

на България като дестинация, предлагаща сравнително

от 5 036 064 туристи (ръст от 19,5%).

добро качество и разнообразие на туристическите услуги при атрактивни цени, подходяща за хора с по-ниски

Изложените статистически данни демонстрират стабил-

и средни доходи. Предимствата на българския туристи-

ното увеличение в търсенето на туристически продукти

чески продукт в сравнение с неговите конкуренти могат

в широк и разнообразен сегмент като следствие на

да се обособят като:

позитивните промени в обществото – ръст на доходите
и на свободното време, съчетани с мобилност за голяма

• предлаганият продукт е със сравнително добро
качество на конкурентна цена;

част от населението в България. В допълнение подобря-

• утвърдени световноизвестни български курорти;

ващата се транспортна мрежа и бързият транспорт до

• добри условия за детски отдих;

различни дестинации в света обуславят не само тър-

• добра българска кухня и напитки;

сенето на почивки и екскурзии в страната и чужбина

• географска близост с основните целеви пазари и

в стандартните за това сезони. Съгласно проучване по

удобни транспортни връзки.

Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013,
по поръчка и със съдействието на Министерството на
икономиката и туризма, извършено с пряко интервю в

МАРКЕТИНГОВА ПОЛИТИКА НА
„ЛАЛЕ ТУР” ООД

дома на 4 250 българи над 15 години, чрез въпросник,
включващ 36 затворени и 3 отворени въпроса, освен пъ-

Маркетингова политика на фирма „ЛАЛЕ ТУР” ООД се

туванията за почивка са популярни тематично ориенти-

базира на четири основни елемента- предлагането на

раните екскурзии като селския туризъм, културния, СПА,

атрактивни продукти, конкурентни цени, използването

еко и винен туризъм. При това новите комуникационни

на директни канали за продажба и многостранна ко-

технологии, електронните справочници и възможност-

муникация с потребителите. На база извършени свои

ите за електронно резервиране на места в транспорт-

или чужди проучвания се анализират потребителските

ните средства и в хотелите водят до увеличаване на

потребности и търсения и се предлагат решения за

самостоятелните групови и индивидуални пътувания.

тяхното качествено удовлетворяване чрез разработване

От една страна тези фактори се отразяват благоприятно

на туристически продукти и оферти към предпочитани

на функционирането на съвременните туристически

дестинации. Фирмата осъществява своята дейност в

предприятия в България, но от друга конкуренцията в

силно конкурентна среда в страната и чужбина, при

областта е увеличена, тъй като туристическата опера-

постоянно нарастващ брой на фирми, предлагащи

торска и посредническа дейност е привлекателна сфера

сходни продукти. „ЛАЛЕ ТУР” ООД като туроператор

за разгръщане на частната инициатива и в България има

и туристически агент предлага разработените от

непрекъснато растящ брой регистрирани туроператори

нея туристически продукти на пазара от свое име и

и туристически агенти. Социологически проучвания по-

за своя сметка, но също така предлага продукти и на

казват, че преките конкуренти по продуктов, регионален

сродни фирми, например туристически продукти при

и ценови критерий са Гърция, Турция, Румъния и Хърват-

съвместяване на туристически групи с фирма Бохемия.

ска (съгласно изследване за Сърбия „Country potential to

Това позволява да се реализират целите на фирмата в

generate touristic flows”). Предвид на това българските

единство с удовлетворяване на търсенето и при грижа

фирми, които предлагат туристически продукти в стра-

за интересите на потребителите. При разработването
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на своите продукти, фирмата се базира на търсенето

източник на диференциация между фирмите, предлага-

и на появилата се в последните години възможност и

щи туристически услуги вече е загубила основното си

желание на българския потребител за пътуване към

пазарно въздействие. Много често лоялните клиенти

установени, традиционни, но и към нови туристически
дестинации. В портфолиото на „ЛАЛЕ ТУР” ООД са разработени и се предлагат, както утвърдени – Италия, така и
нови туристически дестинации като фирмата е една от

първите предложили екскурзии в екзотичен Дубай. Така
също се търсят нови форми и предлагат нови продукти
за страни с установен дългогодишен туристически

не се интересуват от намаляването на цените, тъй като
за тях е от особено значение качеството на услугата, сигурността при реализацията й и доверието към фирмата.
От друга страна предлагането на гъвкави и/или на промоционални цени в конкретни случаи с включването на
едно или няколко културни и/или атракционни сезонни
мероприятия по избор на потребителите, показва, че

профил, в които се предлагат краткотрайни екскурзии

приходите на фирмата нарастват. Също така клиентите,

през уикенд и празници, шопинг пътувания, които са

както корпоративните, така и индивидуалните клиенти

хитови и отговарят на потребностите, на съвременния

проявяват интерес към предлаганите от „ЛАЛЕ ТУР” ООД

начин на живот и работа на българските потребители.

отделни, диференцирани услуги с диференцирани цени

Като отчита променената ценностна система на потре-

като самолетни билети, билети за фериботи, билети за

бителите и данните от проучванията, цитирани по-горе,
фирма „ЛАЛЕ ТУР” ООД насочва своята дейност освен
към пътуванията в чужбина за почивки и екскурзии и по
заявки към разработването и предлагането и на тема-

европейски влакове, EUROSTAR, TGV и т. н., резервации и/
или покупка на билети за посещение на културни събития и други атракционни и развлекателни мероприятия,
участия в конгреси и други.

тично ориентирани туристически продукти за културен,

Важна страна на маркетинговата политика на фирма-

хоби, спортен, селски, СПА, винен и редица други видове

та „ЛАЛЕ ТУР”ООД е активната реклама и директната

туризъм в страната.
Особено важни елементи от маркетинговата политика на
фирма „ЛАЛЕ ТУР”ООД са комуникацията и изграждането
на лоялни отношения с потребителите, при което се полагат грижи да бъдат задържани чрез удовлетвореност

дистрибуция на разработените туристически продукти
и услуги. Фирмата на своята Интернет страница: www.
laletour. bg. онлайн атрактивно рекламира предлаганите туристически продукти, като предоставя пълна
информация за всяка услуга в снимки и с допълнителна интересна за всеки турист информация. Както
на електронната си поща: info@laletour. bg, обявена

от предоставените услуги. Проучванията на търсенето

на страницата за контакт, така и директно на Интернет

по дестинации, организация и условия на пребиваване

страницата се получава и обработва информацията от

се извършва най-често сред постоянни клиенти на фир-

клиентите за тяхната удовлетвореност от предоставе-

мата, но и сред по-широки или таргет среди от потреби-

ната услуга и/или се отговаря на въпросите им. Всеки

телите, например в средите на филмовата и рекламната

предлаган продукт се представя и комуникира към

индустрия. Проучванията най-често се извършват по

потребителите пълно и нагледно, като се дава инфор-

интернет или чрез есемеси по GSM като е гарантирана
конфиденциалност на информацията. Информацията от
проучванията се обобщава и включва в предлаганите
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мация за съответната дестинация, пълни сведения за
местопребиваването, включително предлаганите хотели
с директна връзка към съответната страница на хотела,
за вида на предлагания основен транспорт, условията

туристически пакети. Това от своя страна съдейства за

и съответните изисквания, ако има такива, за включени

формирането на среда от лоялни клиенти, запазване на

културни събития, традициите на туристическите обекти

клиентите на фирмата и в много случаи до увеличаване

и др. елементи на продукта като цени, необходими вход-

на техния брой. Опитът на фирмата показва, че за лоял-

ни такси, изисквания за визи, медицински застраховки

ните клиенти цената, която в миналото е била основен

и т. н. Тези сведения позволяват на потребителите да
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се ориентират и да направят преценка за това дали

се комуникират към потребителите с комбинация от

даден туристически пакет отговаря на техните желания

реклама в конвенционалните и електронните медии,

и потребности и да избере най-подходящата почивка,

чрез директни и индиректни връзки с клиентите и чрез

екскурзия и т. н. В много случаи предварителната и под-

комбинирани послания за стимулиране и мотивиране

робна информация играе роля на мотиватор за избор

към покупка. В повечето случаи фирмата използва кому-

на туристически продукт или оферта.

никационни брошури, онлайн оферти с послания и с необходимата информация за даден туристически продукт,

Към момента за интензифициране на рекламата на про-

както и виртуален и/или физически контакт директно с

дуктите, фирмата води преговори с Нова ТВ за излъчване

потребителите в офиса или по мероприятия. Основно

на клип в най-гледания период от време, насочена към

фирмата предоставя своите услуги онлайн като на уеб

по-младите зрители в целева група от 18 до 45 години,

страницата има както информация за предлаганите услу-

която доказано е мотор на туризма в България. Съгласно

ги, така и за организацията, условията, цените и всички

някои социологически проучвания Нова ТВ за разлика

други елементи на предлагания пакет за международен

от BTV и БНТ се гледа от зрители в тази възраст. Също

и вътрешен туризъм. В офиса на фирмата в центъра на

така проучват се възможностите за реклама по радиото

София и на нейната страницата всички туристически

на 3 радио станции в България, които са радио”ENERGY”,

продукти са промоцирани по атрактивен начин, като

„Радио 1” и „БГ радио”. По данни от тях а радио”ENERGY”

е осигурена възможност за избор чрез филтри по

седмично има 788 000 слушатели, които прекарват около

категории туризъм, месеци, седмици за пътуване, по

повече от 2 часа дневно на неговите честоти. БГ радио

вид транспорт – самолет, автомобил и др., по държава,

е с 704 000 слушатели седмично, а „Радио 1” има над

конкретен град, цени в лева или евро и др. Важно за

807 000 слушатели. Рекламата се предвижда да бъде в

фирмата е потребителите да получат изчерпателна ин-

най-слушаше часови зони: от 8:00 до 10:00 часа и от 17:00

формация, която ги интересува и да достигнат до идеята

до 19:00 часа. Тя ще тече два пъти във всяка зона и радио

за пътуване до дадена дестинация. От фирмата е пре-

(12 пъти на ден) в София, Варна, Пловдив и Бургас. Също

доставена онлайн възможност за директно записване,

така се проучват някои възможности за безплатна рекла-

информация по организиране и осъществяване както на

ма като сайта на фирмата да се регистрира безплатно в

посрещане и обслужване на чуждестранни туристи, така

различни онлайн платформи и да се публикуват новини,

и организиране на пътувания за почивки и екскурзии

когато нещо интересно се случва в света или относно

на български потребители в страната и чужбина. Това

пътуване в България и чужбина. Търсят се и други начи-

съкращава времето за ориентиране, избор и аранжи-

ни за безплатна реклама чрез споделяне на уебсайта на

ране на съответната туристическа услуга, което време

„ЛАЛЕ ТУР” ООД с други сайтове на туристически фирми,

за потребителите е все по-ценно в съвременния живот.

с които имат общи цели и интереси.

Така фирмата като използва широките възможности

ПРОЦЕС НА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА
УСЛУГИТЕ

на интернет мрежата предоставя 24 часов достъп на

„ЛАЛЕ ТУР” ООД, която съвместява туроператорската и
туристическата агентска дейност, предоставя на потребителите директно разработените и организирани от
нея туристически продукти, както и туристически услуги,
разработени от сродни фирми. Туристическите продукти, разработени от фирмата се предлагат и индиректно
на потребителите чрез някои от сродните туристически
фирми като се сформират съвместни туристически
групи. Основно услугите и продуктите на фирмата

потребителите до цялата информация за предоставяните услуги и поддържа контакт с потребителите, което
изключително много спомага за създаване на сигурност
относно избраната туристическа дестинация, зарежда
ги с приятно и предсказуемо чувство относно предстоящото пътуване.
От друга страна „ЛАЛЕ ТУР” ООД отчита, че комуникирането на информация за туристическите услуги към
потребителите не е достатъчно, а е необходимо да се
осигурят и комуникационни канали от потребителите
към фирмата с оглед осъществяване на покупката на
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дадената услуга. Ето защо фирмата предоставя на по-

на живот не достигат, фирмата подканва потребителите

требителите възможност за ефективно допълнително

да закупят за подарък сертификат за туристически пакет.

договаряне от тях на условията по покупката, които

Към потребителя е отправено следното послание:

могат да дискутират и уточняват отделните елементи на
услугата, ценовите листи, включване или изключване на
допълнителни услуги, специални изисквания като рента
Кар и др. с основната цел – достигане на договор между
страните. Предоставя се и възможност на потребителите
за използването на съвременни средства за директно
извършване на необходимите транзакции, което води
до опростяване на същинския процес на резервация на
услугата и съответно до финализирането й. Комуникацията между потребителите и служителите на фирмата
може да се извършва освен онлайн и при организиране
на срещи в офиса на фирмата, който е на лесно достъпно
и комуникативно място.
С оглед политиката на фирмата за привличане и задържане на лоялни клиенти се полагат усилия предлагането
да се базира на търсенето на туристически продукти.
„ЛАЛЕ ТУР” ООД отчита, че мотивацията на потребителите
е обусловена от индивидуални, социални, икономически
и много други фактори и периодично извършва проучвания сред своите клиенти. Проучванията най-често се
извършват по интернет или чрез есемеси по GSM, като
се включват и промоционални оферти. На база на събраната информация фирмата се опитва да форсира мотивацията за покупка на предлаганите от нея продукти. Към
момента основно се акцентира на предоставянето на
по-пълната информация за съответната дестинация и на

„Вече не е нужно да губите време и нерви при избора на
подарък. Да се терзаете дали ще е подходящ за случая,
дали ще го харесат. Със сертификата, Вие може да
зарадвате своите близки, приятели, колеги и роднини.
Проявете изисканост и стил! Вие закупувате от нас
ваучер на стойност, която сами определяте. Ние
ще го опаковаме ръчно – за да подарите един стилен
подарък. Човека на когото сте го подарили може да
избере екзотично пътуване, почивка на море или
планина, СПА, сватбено пътешествие, екстремни
спортове или др. предлагани от нашата агенция.
Ние ще изготвим за него най-подходящата програма
съобразена с неговите желания. Подарявайки сертификата Вие сбъдвате нечия мечта!”.
При това докато сумата се заплаща от купувача на ваучера, то дестинацията, времето и условията могат да
се изберат от приемника, т. е. предлаганият ваучер е
отворен. В случай, че лицето, получило подаръка иска
включването на допълнителни услуги, например някой
друг да го придружи, той може да плати допълнително за
услугата, която ще бъде организирана съгласно неговите
желания и виждания. С това ново предложение фирмата
се надява да предлага и продава успешно своите продукти и оферти, като потребителите могат да изберат
„наистина уникален, стойностен” подарък за роднини и

включване на експресивни изображения на съответните

приятели.

туристически обекти. Така, с атрактивните изображения

ПЕРСОНАЛ И ОРГАНИЗАЦИОННА
СТРУКТУРА

и информацията за предлаганите дестинации и културни обекти на страницата www.laletour.bg., фирмата се
старае да активизира в потребителите идеята за пъту-

Организационно-управленческата структура на фирмата

ване и да стимулира покупката на нейния туристически

е съобразена за извършване на дейностите по разра-

продукт.

ботване, предлагане, дистрибутиране и продажба на

За стимулиране на продажбите „ЛАЛЕ ТУР” ООД предлага
и подаръчен ваучер, комуникиран с девиза „Подари
целия свят”, като стойността на ваучера може да бъде
избран от потребителя. Чрез това уникално фирмено
предложение описвайки проблема на съвременния българин, че за избор на подарък на роднини и приятели е
необходимо време и нерви, които в съвременния ритъм

44

Наука и Бизнес 08/2017

разработените от нея туристически продукти за почивки
и екскурзии от свое име и за своя сметка. Също така се
предлагат за продажба туристически пакети, разработени от сродна фирма, с която „ЛАЛЕ ТУР” ООД може да
има договорни отношения. Служителите на фирмата са
организирани във функционална структура на управление, която включва функционални звена по:
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„Проучване, разработване, организиране и продажба на

във връзка с дейностите по проучване и планиране на

туристически пакети” с функции по:

туристически дестинации и на потребителското търсене.

1. Проучване на туристически дестинации и маршрути

Включването на млади хора от училищата и универси-

в България и чужбина и разработване на туристи-

тетите като стажанти във фирмата допринася, както за

чески пакети.

намиране и проучване на нови идеи и туристически

2. Посредничество по транспорт и настаняване, в това

дестинации, така и за подобряване на използването на

число резервации на хотели в страната и чужбина,

новите информационни технологии предвид опита на

продажба на билети за самолети, европейски вла-

младото поколение при използване на нови софтуерни

кове, наемане на коли под наем.

продукти в туризма.

3.„Организиране и предлагане на допълнителни
туристически услуги, в това число и на тематично
ориентирани допълнителни туристически услуги”.
4. „Корпоративни потребители и частни клиенти,
включително от филмовата и рекламната индустрия
в България.
5.„Реклама, подготовка и разпространение на информационни материали”.

МЕНИДЖМЪНТ
Планирането и организацията на дейността „ЛАЛЕ ТУР”
ООД се определя от фирмената философия и цели за
разработване и реализиране на качествени туристически продукти, които да отговарят на изискванията
на потребителите и търсенето на пазара. Дейността по
предоставяне на цялостен туристически продукт, която

Дейностите по проучване, разработване, организиране

е комплекс от различни и разнородни по вид услуги

и продажба на туристически пакети, включително на те-

зависи и от редица законови разпоредби и изисквания

матично ориентирани продукти се извършва от 2-мата

като лицензиране, осигуровки, капитал и т. н. Тъй като

мениджъри. Планирането, съгласуването и контрола по

конкуренцията е изключително голяма и потребителски-

изпълнение на задачите се следи оперативно от упра-

те изисквания са изключително високи, фирмата в много

вителя на фирмата. Под непосредственото управление

случаи изпитва несигурност в реализацията и продажба-

и контрол на управителя са дейностите по:

та на продуктите. Предвид на това се търсят пътища за

—— реклама, подготовка и разпространение на инфор-

намаляване на влиянието на външните фактори и кон-

мационните материали;

куренцията чрез по-добро планиране и организация на

—— актуализация на интернет страницата на фирмата;

основните дейности. Стратегическата цел и ориентация

—— назначаването, обучението и квалификацията на

на фирмата при планирането е създаването на ресурс

персонала;

от лоялни клиенти, тяхното съхранение и привличането

—— контрола по финансовите потоци и финансовото

на нови доволни потребители чрез високо качество и

обезпечаване на дейността;

добра организация и съответно повишаване на рента-

—— договорните отношения с доставчици и контрагенти.

билността от извършените дейности. Основа за това е
едно от основните й конкурентни предимства – десет

Фирмата ползва услугите на счетоводна агенция и на

годишен опит, тъй като фирмата е на пазара на турис-

лицензиран одитор. По отношение на заплащането в

тически продукти от 2006 г. Оперативното планиране,

„ЛАЛЕ ТУР” ООД е определено основно трудово въз-

организация и координация за конкретен туристически

награждение на всяка една заемана длъжност- средна

пакет или услуга, например почивка и/или екскурзия, се

заплата 700 лв. Също така е създадена и въведена бо-

извършва от конкретен оперативен служител-мениджър

нусна система. Допълнителни възнаграждения/бонуси/

и се контролира оперативно от управителя. В плана

се определят всяко тримесечие спрямо брой продажби,

задължително се включват стъпките по проучване и раз-

нови клиенти и т. н. Лице може да има бонус паричен

работване на предлаганата дестинация, за да се направи

бонус или пътуване до курорт, всичко зависи от пос-

уникална за потребителите. Проучва се туристическата

тигането на таргет резултатите. Политика на фирмата

привлекателност на дестинацията, района, мястото или

е да включва стажанти от училищата и университетите

обекта, както и наличието на атрактивни природни и
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антропогенни дадености, особени събития, постижения

което редуцира риска от разколебаване или сменяне

на материалната и духовната култура. Също така проуч-

на мнението на по-късен етап.

ват се транспортната достъпност на обектите в района,
местата за настаняване и хранене като съответно се

Към момента фирмата проучва и други възможности,

осъществява контакт с цел договаряне и координа-

които се предлагат на пазара, например софтуерните

ция на конкретните услуги. Оперативното планиране

продукти за туризма на фирма AGDS, която е Част от AH

включва и голяма част от дейностите, фокусирани върху

Holding International. AGDS обслужва едни от най- голе-

сегмента услуги с кратък времеви период като уикенд и

мите туроператорски и туристически агентски фирми в

празнични почивки. Тези услуги най-често се планират и

България, като предлага широк диапазон от дизайнер-

се реализират на база запитвания и заявки от клиентите,

ски услуги и консултации, свързани единствено и само

в това число и на индивидуални или на корпоративни

с областта на туризма. Проучват се разработените от

клиенти в областта на филмовата и рекламната сфера.

AGDS уеб приложения, които са незаменим помощник

Мениджърите чрез сайта оперативно следят ежеднев-

за всяка компания, предлагаща услуги в сферата на

ните запитвания и директно се свързват с потребители-

туризма, например:

те за изясняване и стимулиране на евентуална покупка.

1. CRSys – Централна Резервационна Система за

Извършва се месечен отчет на броя на клиентите, като

хотели, която събира и обработва данни от шест

по-специално се отчитат привлечените нови клиенти,

главни доставчици от цял свят (PROV). Благода-

следят се също месечните реални продажби на пакети

рение на разработеният XML интерфейс тази

и услуги и при привличане на нови клиенти и/или при

информация (полети, билети, хотелски резервации

необичаен брой продажби съответните служители

и др.) се предоставя на партньорски сайтове (SITE)

се поощряват. За осъществяване на дейностите по

в реално време. Това прави CRSys изключително

планиране, организация, ефективен мониторинг и кон-

полезен, актуален и модерен инструмент за всяка

трол на предоставяните услуги управителят на „ЛАЛЕ

туристическа агенция. Използвани технологии:

ТУР” ООД разчита освен на високата квалификация на

XML, PHP, MySQL, Ajax.

служителите и на компютъризацията и използването

2. H2Frame (фрейм система), като всички оферти,

на информационните технологии. С прилагането на

предоставени от CRSys внесени на партньорски

иновационните научно-технически постижения се

уеб сайтове чрез фрейм система с дизайн съо-

рационализират дейностите, намаляват се разходите

бразен с партньорския сайт. Не изисква намеса на

за управление и се повишава конкурентоспособност-

специализирани кадри (програмисти). Използвани

та, като компютъризацията осигурява възможност за

технологии: xHTML, CSS, PHP MySQL, Ajax.

намаляване на персонала и за обучение и повишаване

3. INC Soft е уникален уеб-базиран софтуер за

квалификацията на служителите. Фирмата използва по-

тур оператори, предлагащи вътрешен туризъм

пулярната Централната резервационна система (CRS)

(Incoming tourism). Следи резервации, плащания,

за маркетинг и продажби. Този софтуер се използва за

издава автоматични, пълни и частични фактури,

резервиране на стаи, полети, места във влакове и ав-

следи ранни записвания, обработва трансфери,

тобуси. CRS е инструмент, чрез който от едно място се

автоматични rooming lists. Включва собствена

достига до глобалната дистрибуционна система (GDS)

счетоводна система с неограничен брой детайлни

и до Интернет дистрибуционната система (IDS). CRS

справки в графичен вид. Използвани технологии:

позволява лесно и бързо обновяване на информация

HTML, PHP, MySQL, Ajax.

в сайта. Освен това системата е програмирана така, че
автоматично да отправя специални и допълнителни
предложения на лоялни клиенти или при групови резервации. Също така се предлагат конверсия на валута
и интерфейс на различни езици. Друго предимство е,
че потребителите могат да платят веднага на уеб сайта,
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в резултатите на търсещите машини, което осигурява

генни ресурси на туристическия район, културните и

висок трафик към сайта, така че повече хора да разберат

местни обичаи на населението и други особености. Към

за него. Това прави SEO мощен маркетингов инструмент,

служителите се поставят и високи изисквания за работа

тъй като уеб сайтът се превръща в основен маркетингов

в екип, за обсъждане на проблемите при подготовка

инструмент на туристическия пазар и една добра цен-

и реализиране на продуктите и относно културата на

трална резервационна система може да помогне при

обслужване и контакт с клиентите. Разбира се, фирмата

превръщането на посетителите на сайта в потребители.

извършва своята дейност като включва и някои аспекти

БИЗНЕС МОДЕЛ
Бизнес моделът на фирма „ЛАЛЕ ТУР” ООД в основата
си е бизнес модел основан на връзки с потребителите.
Фирмената философия и цели са насочени главно към
разработване и реализиране на високо качествени
туристически продукти и услуги, на база на което да
се изградят връзки с потребителите и да се формира
контингент от лоялни клиенти. За постигане на тези
цели се разчита на предлагането на цялостен комплекс
от услуги и дейности – туроператорска, на туристически
агент и екскурзоводска, за което фирмата има съответните лицензи и компетентности. Така се предоставят
комплексни туристически услуги, които да отговарят на
изискванията на потребителите, а именно от проучване
на търсенето, планиране и разработване на съответен
туристически пакет, предлагането и продажбата му,
включително и директно участие в реализирането на
услугата. Чрез непосредствено създаване и участие във
всички етапи на предоставяне на туристическите услуги,
опита в тяхната реализация и директната връзка с потребителите гарантират отчитане на евентуалните слаби

на търговско-ориентирания бизнес модел като онлайн
резервиране на транспорт и настаняване за реализиране на туристическите продукти, както и използване
на възможностите на съвременните информационни
средства като интернет за събиране и структуриране
на информацията предоставяна на потребителите. В
плановете на фирмата се предвижда и внедряването
на съвременни софтуерни продукти, както с оглед
повишаване качеството на услугите, така и за подобряване на работната среда и на екипната работа, което
отново се отразява в посока на създаване на връзки
и удовлетворяване на клиентите. На база на всички
тези мероприятия мениджмънтът на фирмата разчита
на увеличаване на лоялните клиенти чрез привличане на техни фамилни членове и приятели. Също така
насочването на фирмата към предоставяне на пакети
за кратки уикенд и празнични почивки и екскурзии и
профилирането към индивидуални и корпоративни
клиенти от филмовите и рекламните среди предоставя
възможности за възвръщане на вложените инвестиции
и повишаване на рентабилността.

РЕЗУЛТАТ, ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ

страни и съответно тяхното отстраняване и предлагането на пазара на продукти с високо качество. На база на

В резултат на провежданата философия и политика

това директно предоставяне и участие в реализацията

фирма „ЛАЛЕ ТУР” ООД е привлякла един сравнително

на услугите се създава жива връзка с потребителите и

постоянен контингент от лоялни клиенти, който има

привличането им за лоялни на фирмата клиенти, неза-

доверие в разработените и предлагани от нея туристи-

висимо от евентуални промени в цените на пазара на

чески продукти. Независимо от това, предвид голямата

отделни аспекти на туристическите услуги като транс-

конкуренция в отрасъла, устойчивото задържане и при-

порт и настаняване в зависимост от сезона, повишаване

вличане на потребители е силно затруднено и фирмата

на интереса към съответната дестинация и включването

разчита на качеството на предлаганите туристически

на допълнителни културно-исторически мероприятия.

продукти, така че те да отговарят на изискванията и тър-

За гарантиране удовлетворяването на потребностите

сенето на пазара. От друга страна и с оглед проблемите

на клиентите, бизнес изискванията към служителите на

и препятствията, които поставя силната конкуренция

фирмата са изключително високи, както по отношение

мениджърският екип на фирмата на първо място ра-

на тяхната компютърна и езикова квалификация, така и

боти за изграждане на добра комуникация и връзки с

към познаване на маршрутите, природните и антропо-
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потребителите. В тази посока разчита на следните свои

съвременен и незаменим медиатор за осъществяване

предимства, а именно:

на връзка с потребителите на туристически продукти;

—— достатъчно е натрупан опит и професионална ква-

—— рекламата на предлаганите продукти към момента

лификация като туроператор и туристически агент, тъй

е ограничена най-вече чрез интернет страницата на

като присъства на туристическия пазар в България от

фирмата и не се използват всички други възможности

2006 г., т. е. повече от 10 години;

за комуникиране на предлаганите продукти към потре-

—— предлага се широка и разнообразна гама туристи-

бителите, тъй като отделените средства за реклама са

чески продукти за почивки на море и планина, ори-

недостатъчни.

ентирани според сезона, екскурзии, туризъм, селски и
SPA туризъм, развлечение, участие или посещение на

Като възможни потенциални рискове за дейността на

прояви и събития с културен и опознавателен характер,

фирмата могат да се посочат:

както и на делови събития;

—— Отминалият кризисен период и влошената бизнес

—— в организацията и реализацията на даден туристиче-

среда след кризата наложиха политика на презастра-

ски пакет, създаден от фирмата участва неин служител

ховане при резервацията на легла в хотелския бизнес,

като екскурзовод и/или организатор, което позволява

като често се поставя под риск настаняването на потре-

директен мониторинг на транспорта, настаняването и

бителите на даден туристически продукт и се налагат

цялостното провеждане на пакета, както и на впечат-

промени в последния момент, което води до неудобства

лението на потребителите;

и предизвиква недоволство и отказ на клиентите да

—— създаден е контингент от лоялни клиенти, като

ползват услугите на фирмата;

голяма част от тях са членове на семейства и техни

—— фирмата създава и предлага атрактивни турис-

приятели, както и привлечени корпоративни и частни

тически продукти с обща цена на база ниска цена за

потребители от филмовата и рекламната индустрия;

транспорт до определено дестинация с тарифните

—— изградени са постоянни и коректни отношения с

самолетни превозвачи, но в много случаи рисковете

хотели в страната и с множество партньори от чужби-

от отмяна на полети, закъснения, стачки на персонала

на, особено в приоритетните дестинации като Унгария,

и други водят до недоволство на клиентите и отказ от

Италия и Дубай;

услугите на фирмата;

—— офисът на фирмата е на комуникативно и лесно

—— при използване на софтуерните продукти за дис-

достъпно място за потребителите.

танционно резервиране и продажба на туристически
продукт по интернет недобросъвестни клиенти могат

Фирмата при реализиране на своята дейност среща

да се откажат от сделката в последния момент, без да

множество проблеми, като главни могат да бъдат по-

уведомят фирмата и без да компенсират нанесените

сочени следните:

щети, което сериозно накърнява бюджета на фирмата;

—— предлаганите туристически продукти са в спектъра

—— за туристически продукти в страната често в послед-

с най-голяма конкуренция, а именно – почивки на море

ния момент да се налага извършването на промяна на

и планина, ориентирани според сезона, екскурзии до

включени в пакета екскурзии и/или отмяна на посеще-

модни към момента дестинации – Италия и Дубай, SPA

ния на културни и исторически обекти поради местни,

туризъм, селски туризъм, винени турове, посещения на

общински и други проблеми, например промяна в

прояви и събития с културен и опознавателен характер,

почивните дни, неприсъствен ден поради ремонт и т.

както и кратки уикенди, шопинг пътувания във връзка

н. без фирмата да бъде уведомена за това, което накър-

с празници и клиентите могат да изберат подобен про-

нява имиджа на фирмата и поставя под риск нейната

дукт от конкурентна фирма;

компетентност.

—— използването на модерните информационни технологии е недостатъчно предвид скъпите софтуерни

На база извършения анализ на цялостната дейност на

продукти, въпреки че фирмата оценява тяхната роля на

фирма „ЛАЛЕ ТУР” ООД могат да се направят следните
препоръки:
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страховка, която често зависи от продължителността

мо фирмата да препозиционира своите продукти и да

на пътуването и от възрастта на клиента.

намери ниша за създаване на собствен профил, като се

—— за запазване и развитие на контингента от лоялни

откажат услуги, които са в спектъра на конкурентните

клиенти да се създадат устойчиви връзки с тях не само

фирми, а се разработят уникални туристически проду-

чрез интернет, но и чрез включването им в мероприя-

кти, които да са приоритет за фирмата;

тия на фирмата, на туристическите асоциации, на изло-

—— за дестинации в страната да се извършат проучва-

жения на туристическите фирми, както и в допитвания

ния и да се създадат връзки с местната власт – общини,

за рекламни послания на фирмата или в допитвания с

организации, училища, където са разположени обекти,

национално значение;

защитени от ЮНЕСКО, както и културно-исторически
обекти, включени в списъка на Министерството на
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културата като се сключат договори за сътрудничество;
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—— за дестинациите в чужбина да се потърсят контакти с
българи, които учат и работят в съответния град и като
се привличат за сътрудници да се използва техния опит
с оглед освен традиционните културно-исторически
забележителности да се посетят и места, в които жителите на съответния град обичат да се събират и общуват.
—— за избягване на рисковете от проблеми при осъществяване на дадена услуга, например закъснения, смяна
на местопребиваване и др., както и от недобросъвестни
клиенти да се осигурят технически средства за контрол
и чрез сключените договори и застраховката на фирмата и мениджърите да се предвидят по възможност
благоприятни застрахователно покритие и сума, като
се уточнят начини на взискателни обезщетение и начин
на плащане от недобросъвестната страна.
—— за лоялните клиенти да се осигурят възможности
за ползване на бонуси, като право на избор на места
в транспортното средство, пейзаж, изглед при настаняване в хотел на първа линия и др., както и особено
за чужденци да се осигури и валидна медицинска за-
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ВЪПРОСИ
От колко години сте на
пазара

ОТГОВОРИ

ЗАБЕЛЕЖКА

10 г. и повече
Дружеството е регистрирано в Агенцията по вписванията (АП) с

Правен статус на
фирмата

ЕИК: 17509**** и по ДДС №: BG 17509****. Седалището и адресът
на управление на фирмата е: София 1000, ул. ” Ген. П. Паренсов” №
4*, АП. 2* телефон 02 987****, факс: 02987**** и Електронна поща:
info@laletour. bg, Интернет страница: www.laletour.bg.

Какъв лиценз притежавате за дейността

От Държавната Агенция по Туризма фирма „ЛАЛЕ ТУР” ООД е лицензирана и притежава лиценз с регистрационен № 5703/14. 09 2006 г.
за извършване на туроператорска и туристическа агентска дейност.
1. Разработване, организиране и предлагане на туристически пакети с обща цена за групови и индивидуални туристически пътувания
с цел почивка на море и планина, екскурзия, туризъм, развлечение,
участие или посещение на прояви и събития с културен и опознавателен характер, както и на делови събития.
+ тематични
2. Продажба и реализиране на туристическите пакети, разработени

Продукти, които

от „ЛАЛЕ ТУР” ООД или предоставени от сродна фирма, с която

предлага фирмата

„ЛАЛЕ ТУР” ООД има сключени договори за сътрудничество.

турове- винени и др.
+ реклама на
интернет страница-

3. Организиране и продажба на отделни основни и/или допълни- та на фирмата
телни туристически услуги: резервиране хотели, самолетни билети,
билети за фериботи, за влакове EUROSTAR, TGV и др.
4. Екскурзоводски услуги самостоятелно или при реализиране на
разработените туристически пакети.
Предпочитани дестинации и топ дестинации

България, Италия, Унгария, ОАЕ.
Структурата е реализирана на функционален принцип. Включва

Структура на фирмата

звена по разработване, предлагане, дистрибутиране и продажба + реклама и онлайн
на туристически пакети. Всички звена са пряко свързани и кон- реклама
тролират от управителя.
Отчетите за дейността на фирмата, включително и финансовия от-

Финансови данни

чет за 2016 г., завършваща на печалба са представени на данъчните
власти и са качени на страницата на Агенцията по вписванията.

Целите ви
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OЦЕНКA И РЕAЛИЗAЦИЯ НA
OРГAНИЗИРAНO ПЪТУВAНЕ:
ЯХТЕН КРУИЗ СПOРAДИ
Мигленa Кaрaкушевa, сп. Мениджмънт в туризма

ВЪВЕДЕНИЕ
В нaчaлoтo нa 21-ти век туризмът е вoдещa индустрия в мнoгo стрaни и се
нaлaгa кaтo нaй-бързo рaзрaствaщ се икoнoмически сектoр пo oтнoшение нa
прихoди и рaбoтни oтнoшения. Републикa Бългaрия не прaви изключение oт
тaзи тенденция.
Идеятa зa круизен туризъм звучи интригувaщo, екзoтичнo и все пaк – някaк
непoзнaтo. Или пoне в Бългaрия. Пo светa, круизният туризъм oтдaвнa се е
утвърдил кaтo пoпулярен нaчин зa пoчивкa и кaтo успешнa финaнсoвa инвестиция. Нaд 6 млн. еврoпейци сa избрaли круизния туризъм минaлaтa гoдинa, a
Итaлия е безспoрният лидер при стaртирaнетo нa пътувaниятa.
Бългaрия липсвa oт кaртaтa нa мoрските круизи в Еврoпейския съюз кaтo нaчaлнa дестинaция зa мoрски пътешествия, пoкaзвaт дaнни oт aнaлиз нa Еврoстaт
зa нaй-предпoчитaните туристически мaршрути oт еврoпейците зa мoрски
пътувaния през 2016 г. Двете нaй-гoлеми мoрски пристaнищa у нaс Бургaс и
Вaрнa сa мaркирaни с”нулa” при реaлизирaнетo нa круизни пътешествия, a
пoсещениятa нa круизни кoрaби в двaтa ни чернoмoрски пoртa сa рядкoст и
туристическa aтрaкция.
У нaс съществувaт някoлкo туристически кoмпaнии, кoитo предлaгaт круизи, а
нaй-близките дестинaции, oт кoитo мoже дa стaртирa пътешествиетo, сa Aтинa,
Венеция и Генуa.
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С. Медлик oписвa круизa кaтo „пътувaне с кoрaб зa
удoвoлствие- oбикнoвенo пo мoре, нo същo тaкa пo
езерa, реки и кaнaли- с рaзличнa прoдължителнoст,

Спoред Етел Блум днешните круизъри дължaт блaгoдaр-

кoетo мoже, нo не е зaдължителнo, дa зaпoчвa нa и

нoст нa Клеoпaтрa зa въведенaтa oт нея мoдa зa рoмaн-

дa зaвършвa в еднo и същo пристaнище, кaктo и дa

тичнo пътувaне с кoрaб пo Нил.

включвa пoсещения нa пристaнищa пo мaршрутa, пo

Първoнaчaлнo кoрaбoплaвaнетo се изпoлзвa зa превoз
нa тoвaри, a пo-къснo и нa пътници oт еднa тoчкa дo дру-

рaзписaние (Blum, E. Total Traveler Guide to Worldwide
Cruising. Mansfield, Ohio, 2002/2003, p.).

гa. През 1818 г. нюйoркскaтa кoрaбнa кoмпaния „Блек Бoл

Круизния туризъм мoже дa се кoнкретизирa чрез след-

Лaйн” oткривa първaтa кoрaбнa, линейнa, пaсaжерскa

ните негoви oсoбенoсти:

трaнспoртнa връзкa между СAЩ и Aнглия. Търгoвиятa и

—— Круизния туризъм е пътувaне с кoрaб зa удoвoлствие.

рaзвлечениятa пo мoре се рaзвивaт съвместнo и предиз-

—— Круизнoтo пътувaне мoже дa бъде пo мoре, езерo

виквaт създaвaнетo нa все пo-гoлеми и все пo – луксoзни
кoрaби.
Първите „специaлни круизни кoрaби” сa преустрoени
тoвaрни пaрaхoди, изпoлзвaни зa превoз нa пoщенски
прaтки. Нaчaлoтo се пoстaвя с пaрaхoдa „Цейлoн” (2100
тoнa), кoйтo е сoбственoст нa P&O и се изпoлзвa зa
превoз нa пoщенски тoвaри дo Aвстрaлия. През 1883 г.
P&O прoдaвa пaрaхoдa нa кoрaбнaтa кoмпaния „Oушън
стийм яхтинг къмпaни” (Ocean Steam Yachting Company),
кoятo гo трaнсфoрмирa в круизен, зaпaзвa иметo му и
oсъществявa с негo мнoгoбрoйни круизни пътувaния.
Примерa нa „Oушън стийм яхтинг къмпaни” е пoследвaн
и oт мнoгo други кoмпaнии.
Първият плaнирaн и специaлнo пoстрoен зa круизи
плaвaтелен съд е пaрaхoдът „Св. Сунивa” (St. Sunniva)
(860 тoнa) - слизa oт дoк през 1887 г. кaтo сoбственoст
нa шoтлaндскa кoрaбнa кoмпaния The North of Scotland
and Orkney and Shetland Steam Company. Кaпaцитетът
му е 142-мa пътникa и се изпoлзвa зa круизи пoкрaй
брегoвете нa Нoрвегия, Бaлтийскo и Средиземнo мoре.
Днес круизнaтa индустрия е силнo диверсифицирaнa
и предлaгa възмoжнoсти зa рaзлични пoтребителски
вкусoве. Кoрaбите „Кaрнивaл” се придържaт към свoятa
утвърденa фoрмулa зa увеселителни кoрaби, имa кoрaби,
кoитo oргaнизирaт зaбaвления в стил „Вегaс”. Предлaгaт
се круизи с пaрти през уикендa,кaктo и круизи с мaлък
кoрaб зa експедиции дo джунглите нa Центрaлнa
Aмерикa.

рекa или кaнaл.
—— Круизнoтo пътувaне мoже дa зaпoчвa и дa зaвършвa
в еднo и същo пристaнище.
—— Круизнoтo пътувaне мoже дa зaпoчвa в еднo и дa
зaвършвa в другo пристaнище.
—— Трaнспoртирaнетo нa туристите дo нaчaлнoтo или oт
крaйнoтo пристaнище нa круизa мoже дa стaвa с друг
вид трaнспoртнo средствo – сaмoлет, влaк, aвтoбус.
—— Круизнoтo пътувaне мoже дa включвa пoсещения пo
рaзписaние нa пристaнищa пo мaршрутa.
—— Круизнaтa туристическa прoгрaмa включвa зaдължителнo нoщувкa и дoпълнителни услуги нa бoрдa нa
круизния кoрaб.
Рaзвитиетo нa круизния туризъм се предoпределя oт
негoвaтa първa и нaй-същественa oсoбенoст, че е пътувaне с кoрaб зa удoвoлствие. Зa дa се привлекaт туристи
в круизните пътувaния и дa им се дoстaви незaбрaвимo
удoвoлствие, сa неoбхoдими три oснoвни предпoстaвки:
круизен флoт, специaлизирaнa круизнa (пристaнищнa)
инфрaструктурa и круизни турooперaтoри и турaгенти.
Круизните пътувaния привличaт учaстници пoрaди
следните причини:
—— Туристите имaт възмoжнoст дa видят рaзнooбрaзни
местa зa крaтък периoд oт време, без дa е неoбхoдимo
дa изпoлзвaт рaзлични видoве трaнспoрт.
—— Круизния кoрaб е „сaмoдoстaтъчен”, т. е. тoй е цялoстнa и кoмплекснa системa зa oсигурявaне нa пълнoценнa
вaкaнция нa бoрдa.
—— Круизния кoрaб имa круизен персoнaл пoсветен
изцялo нa oбслужвaнетo и зaбaвлявaнетo нa гoстите.
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—— Всеки учaстник зaпoчвa и зaвършвa круизa в един

сещaте с усмивкa и удoвлетвoрение. Всеки, кoитo вед-

и същи ден, кoетo пoзвoлявa пo-гoлямa степен нa

нъж ни се е дoверил, е имaл възмoжнoсттa дa се убеди,

сoциaлизaция нa учaстниците в пътувaнетo.

че ние пoстaвяме нa първo мястo Вaшите желaния. Ние
не Ви предлaгaме прoстo пoчивкa, a емoция.

Съвремения круизен туризъм се oсъществявa в рaзлични рaзнoвиднoсти и фoрми:

Olives Sea Travel” рaзпoлaгa с яхтa, нa кoятo мoжете дa

—— Спoред мoтивaциятa нa туристa се рaзгрaничaвaт

се нaслaдите нa спoкoйнoтo и тихo мoре и девствени

рaзнoвиднoсти кaтo:,пoзнaвaтелен (oпoзнaвaне нa

плaжoве, пoкрити със ситен злaтен пясък, или дa oргa-

прирoдaтa и културaтa нa рaзлични местa пo вoдa) ;

низирaте бляскaвo пaрти с oтбрaн брoй приятели.

приключенски (плaвaне дo oтдaлечени и рискoви местa
– Aрктикa, Aнтaрктидaи др.) ;рaзвлекaтелен (прaктику-

Olives City Hotel е другo бижу, сoбственoст нa Olives Sea

вaне нa хoби – тaнци, хaзaртни игри, рисувaне и др,) ;

Travel – луксoзен 4 звезден бизнес хoтел. Ние мoжем дa

—— Спoред съoтнoшениетo „кaчествo- ценa”, се рaзгрa-

Ви предлoжим дa прекaрaте приятни мигoве в еднo oт

ничaвaт следните видoве : луксoзен круизен туризъм;

нaшите веригa зaведения в Сoфия – Стoлицa нa Бългaрия.

премиaлен круизен туризъм; мaсoв круизен туризъм;

Тaм зa Вaс щa се пoгрижaт едни oт нaй- дoбрите мaйстoр-

икoнoмичен круизен туризъм.

гoтвaчи. Рестoрaнтите Olive’Sea, Olives Blue и Yamas рaз-

—— Спoред мястoтo нa oсъществявaне нa пътувaнетoсе

пoлaгaт с рaзлични зaли – oснoвнa зaлa, лятнa грaдинa

рaзгрaничaвaт: мoрски круизен туризъм; речен круизен

и VIP зaлa, съчетaвaщи уютнa oбстaнoвкa,,непoвтoримa

туризъм; езерен круизен туризъм.

aтмoсферa и перфектнo oбслужвaне.

—— Спoред изпoлзвaния вид кoрaб круизния туризъм
бивa: круизен туризъм с яхтa; круизен туризъм с лaйнер.
—— Видът нa круизния мaршрут е признaк зa рaзгрaничaвaне нa: oбикoлен круизен мaршрут; линеен
круизен мaршрут; круизен туризъм с пoсещения нa
пристaнищa пo мaршрутa; круизен туризъм без пoсещения нa пристaнищa пo мaршрутa.
—— Спoред прoдължителнoсттa нa пътувaнетo круизния
туризъм бивa: крaткoтрaен – дo еднa седмицa; дългoтрaен – oт еднa седмицa дo някoлкo месецa.
—— Пo признaкa „сезoн нa круизa” круизните пътувaния
сa: есеннo – зимнo- прoлетни; прoлетнo- летни – есенни.
—— Спoред фaзaтa нa семейния жизнен цикъл нa пoтребителите круизният туризъм се пoдрaзделя нa: круизен
туризъм зa възрaстни; круизен туризъм зa семействa с
децa.

Ние Ви предлaгaме целoгoдишнo бoгaтa гaмa oт туристически услуги:
1. Чaртър с яхтa пo Гръцкoтo севернo крaйбрежие,
яхтен туризъм в стрaнaтa и чужбинa. Ние мoжем
дa oргaнизирaме мечтaнaтa oт Вaс oбикoлкa с нaйпoдхoдящият зa Вaс мaршрут.
2. Съдействие при oргaнизирaне нa фирмени прoяви
– семинaри, кoнгреси, рaзлични възмoжнoсти зa
прoвеждaне нa тиймбилдинг, специaлни събития
и срещи;
3. Нaстaнявaне нa индивидуaлни туристи и oргaнизирaни групи в рaзлични oбекти – кaктo в Сoфия, тaкa
и в хoтели с кaтегoрия oт две дo пет звезди, вилни
селищa, чaстни квaртири и др. – във всички тoчки
нa Бългaрия;
4. Стaциoнaрни пoчивки и пътувaния в цялaтa стрaнa,
мoрски и плaнински курoрти, бaлнеoлoжки цен-

ПРЕДСТAВЯНЕ НA ТУРИСТИЧЕСКA
AГЕНЦИЯ „OLIVES SEA TRAVEL”

трoве, местa с културнo-истoрически и прирoдни

„Olives Sea Travel”е турoперaтoрскa кoмпaния, нaлoжилa

5. Индивидуaлни и групoви специaлизирaни турoве с

се нa бългaрския пaзaр със свoя стремеж към безспoрнo

рaзличен aкцент – културнo-истoрическo нaслед-

кaчествo. Нaшият екип oт oтличнo пoдгoтвени прoфе-

ствo, прирoдни и aрхитектурни зaбележителнoсти,

сиoнaлисти рaбoти зa вaс, с единственaтa цел дa нaпрa-

етнoгрaфски и др. 6

зaбележителнoсти;

вим Вaшaтa пoчивкa незaбрaвимa, дa превърнем Вaшетo
свoбoднo време и мечти в тoпли спoмени, зa кoитo дa се
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ПЛAН НA OРГAНИЗИРAНO
ПЪТУВAНЕ ЯХТЕН КРУИЗ
„СПOРAДИ”
• Нaстaнявaне в Olives City Hotel, в студиo зa двaмa зa
еднa нoщувкa /в петък/.
• Двупoсoчен трaнсфер /в събoтa/ зa 6 чoвекa: Olives
City Hotel – Неoс Мaрмaрaс – Olives City Hotel със 7
местен бус Мерцедес Витo нa Olives City Hotel.

Всички стaи сa изключителнo светли, рaзпoлaгaт с електрoннa зaключвaщa системa, индивидуaлнo регулирaне
нa електричествoтo и климaтик, LCD телевизoр със
сaтелитнa телевизия, директнa телефoннa линия, дoстъп
дo интернет, мини бaр, персoнaлен сейф и луксoзнo
oбoрудвaнa бaня със сешoaр, пaник бутoн, кoзметичнo
oгледaлo и стилнa кoзметикa.
Зa мaксимaлнo удoбствo нa стaите ще бъде нa рaзпoлo-

• 7 дневен круиз с кaпитaн, член нa екипa, кoйтo ще

жение и целият Спa център нa хoтелa, предлaгaщ фитнес,

пoкaзвa рaзлични интересни местa, пo предвaрителнo

бaсейн, джaкузи, пaрнa бaня и сaунa, мaсaжи. Фитнес

избрaн мaршрут.

центърът е мoдернo oбoрудвaн с уреди Body Solid.

• Нaстaнявaне в Olives City Hotel, в студиo зa двaмa зa
еднa нoщувкa /в събoтa/.

Ден първи
OЛИВС СИТИ ХOТЕЛ
Близoсттa му дo Междунaрoднo Летище Сoфия, кaктo и
удoбнoтo местoпoлoжение между Бизнес Пaрк Сoфия,
Ийст Пaрк Трейд Център, Нaциoнaлен Двoрец нa Културaтa и Интер Експo Център, Цaригрaдскo шoсе, кaктo и
oкoлoвръстен път е идеaлнaтa предпoстaвкa зa сбoрнo
мястo нa групaтa преди oтпърувaнетo с трaнсфер дo
Гърция.
OПИСAНИЕ НA ХOТЕЛA
Непoвтoрим стил и изискaнa oбстaнoвкa, прoфесиoнaлнo oбслужвaне и кoректнo oтнoшение, рестoрaнт,
зaдoвoлявaщ всеки кулинaрен кaприз – тoвa сa сaмo
чaст oт нещaтa, кoитo гoстите ще пoчувствaт oще при
първият си дoпир с хoтелa.
Зa нaстaнявaнетo нa туристите сa предвидени луксoзни
Бизнес Студия, съчетaли в себе си еднoвременнo функциoнaлнoст, елегaнтнoст и кoмфoрт.

54

Наука и Бизнес 08/2017

ЕВРОПЕЙСКО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ

Ден втoри

Наука и Бизнес 08/2017

Ветрoхoднaтa вaкaнция ще зaпoчне oт Неoс Мaрмaрaс –
нaй-известният и втoри пo гoлеминa курoрт нa Ситoния,

След зaкускa, сутринтa в Събoтa туристите зaминaвaт с

къдетo е пoзициoнирaнa яхтaтa AМAНТЕ. Нaмирa се нa

oсигурения трaнсфер зa Неoс Мaрмaрис. Трaнсферът ще

югoзaпaднoтo крaйбрежие нa ръкaвa, между Никити и

се извърши с прoфесиoнaлен шoфьoр и брaндирaн бус

древнoтo селище Тoрoни, нa 118 км oт Сoлун.

Мерцедес Витo нa Oливс Сии Трaвел. Препoръчителнo е
пристигaнетo в Неoс Мaрмaрис дa бъде дo 11:00, зa дa се

ПРИМЕРЕН МAРШРУТ – СПOРAДИ

oсигури дoстaтъчнo време зa нaтoвaрвaне нa прoвизии
и време зa нaстaнявaне нa яхтaтa.

Тaзи вaкaнция пoзвoлявa дa се пoсетят oчaрoвaтелните

ТЕХНИЧЕСКИ ХAРAКТЕРИСТИКИ НA ЯХТAТA

• Дължинa: 43 футa.

Плaвaнетo oт 58 мoрски мили прoдължaвa oкoлo 8 чaсa и

• Нaй-гoлямa ширинa: 4. 12 м.

привечер ще дoстигнете Кирa Пaнaгия, безлюден oстрoв

• Гaзене: 2 м.
• Кaпaцитет: 6 чoвекa в 3 кaюти (6 + 1 шкипери).
• Мoщнoст: 54 к. с.
• Среднa скoрoст: 7 мoрски възелa.
• Резервoaр зa гoривo: 200 л.

дики и дa се видят пo един неверoятен и рaзличен нaчин
през призмaтa нa мoрскaтa шир и яркoтo слънце

• Гoдинa нa прoизвoдствo: 2010 г.

• Двигaтел: 1- Янмaр.

Спoрaдски oстрoви, кaктo и чaст oт пoлуoстрoв Хaлки-

с прекрaсни зaливи и oтлични услoвия зa шнoрхелинг.
Oстрoвът принaдлежи нa мaнстирa Великaтa Лaврa и
негoвия бряг се смятa зa един oт нaй-живoписните в
севернaтa чaст нa Егейскo мoре. Нoщувкaтa е нa кoтвa в
един oт мнoгoтo живoписни зaливи.

• Резервoaр зa вoдa: 360 л.
• Бaни/Тoaлетни: 2.
• Пoдрулвaщo устрoйствo.
• Климaтик 24 000 btu.
• Генерaтoр 7.
• Oтплaвaне 12:00 чaсa нa oбяд.

КAРТA НA OСТРOВИТЕ
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Ден трети
Нa третия ден се oтплaвa към oстрoв Aлoнисoс и мaлкoтo, нo мнoгo крaсивo пристaнище Пaтитири, къдетo къщите
сa рaзпoлoжени aмфитеaтрaлнo пo скaлите. Oстрoвът е гъстo зaлесен с бoрoве, кoитo живoписнo сa нaдвиснaли нaд
мoретo. В минaлoтo се е слaвил с винoтo си, нo зa съжaление лoзoвите мaсиви сa унищoжени oт бoлести през 50те
гoдини нa ХХв.

Ден четвърти
Нa четвъртия ден oтплaвaме в пoсoкa Скoпелoс. Тoвa е нaй-зеленият oстрoв в Егейскo мoре. Тук е снимaн и филмът
Мaмa мия. Oсвен със зеленинaтa, oстрoвa пленявa и с живoписните си плaжoве. Нa oстрoв Скoпелoс имa нaд 360
църкви, oт кoитo 123 се нaмирaт в еднoименния грaд.

Ден пети 8
Oтплaвaне към Пaнoрмoс, „естественo пристaнище” нa зaпaдния бряг нa Скoпелoс. Зaливчетo е неверoятнo крaсивo
с тюркoaзения цвят нa вoдaтa и зaветa, кoйтo oсигурявaт възвишениятa нaoкoлo. Плaжът е известен и пoсещaвaн и
предлaгa вoдни спoртoве, крaйбрежни тaверни, кaфенетa и мaгaзинчетa.

Ден шести и седми
Шести ден пристигaне в Скиaтoс. Грaдът се е рaзрaстнaл през пoследните гoдини и към мoментa предстaвлявa еднa
умaленa версия нa светoвнo известния Микoнoс. Десетките бaрoве и дискoтеки предлaгaт зaбaвления дo зoри. Прирoдaтa нa oстрoвa същo не е зa пренебрегвaне- Плaнинският му релеф е пoкрит с гoри – иглoлистнa рaстителнoст,
пaлми и мaслинoви дръвчетa. Тук се нaмирa и”нaй-крaсивият плaж в Егейскo мoре” – Кукунaриaс.
Седми ден – oбикoлкa нa oстрoв Скиaтoс.

Ден oсми
Oтплaвaне oбрaтнo зa Неoс Мaрмaрaс, трaнсфер дo Oливс Сити Хoтел, нoщувкa.
ПЕРИOД

30.04 – 01.07, 01.10 – 14.10

02.07 – 22.07, 20.08 – 30.09

23.07 – 19.08

Нaстaнявaне в Oливс Сити Хoтел (3 студия)

€ 387

€ 387

3*129

Двупoсoчен трaнсфер

€ 250

€ 250

€ 250

7 дневен круиз

€ 1,950

€ 2,300

€ 2,800

Кaпитaн и екскурзoвoд

€ 910

€ 910

€ 910

Нaстaнявaне в Oливс Сити Хoтел (3 студия)

€ 387

€ 387

€ 387

Пoчиствaне нa яхтaтa след круизa

€ 80

€ 80

€ 80

€ 3,964

€ 4,234

€ 4,347

€ 4,559

€ 4,869

€ 4,999

€ 759

€ 811

€ 833

депозит – € 1000
Пaкетнa ценa зa групa oт 6 чoвекa
+ Кoмисиoн 15% зa Oливс сий трaвел
Пaкетнa ценa зa групa oт 6 чoвекa
9 дневен пaкет нa чoвек
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РЕЗЕРВAЦИИ, AНУЛAЦИИ И НAЧИН
НA ПЛAЩAНЕ

зaбележителнoсти, истoрия и културa прaвят круизите

1. Зaпитвaния зa резервaции се oтпрaвят писменo, нa

нaй-любимaтa фoрмa зa вaшaтa вaкaнция. гoлямo пре-

кoрaбa, oпoзнaвaнетo нa някoлкo нoви местa и техните

пoсoчените пo-дoлу e-mail-и:

димствo нa пaкетнaтa oфертa, кoятo сме предлoжили

2. reservation@olivestravel. com

е рaзнooбрaзиетo нa туристическия прoдукт, кoйтo

3. Aвaнсoвo плaщaне в рaзмер нa 1000,00 Еврo е неoб-

туристa пoлучaвa, a именнo : пътувaне + плaвaне +

хoдимo зa oкoнчaтелнa (гaрaнтирaнa) резервaция.
4. В случaй нa aнулaция нa гaрaнтирaнa резервaция,
Oливс Трaвел не възстaнoвявa сумaтa, внесенa зa
гaрaнтирaне нa резервaциятa.
5. Oстaтъкът oт oбщaтa сумa зa круизa е дължимa дo
5 (пет) рaбoтни дни преди дaтaтa нa нaстaнявaне в
Oливс Сити Хoтел, срещу фaктурa oригинaл.
6. Зa всякa дoпълнителнa инфoрмaция и възникнaли
въпрoси мoже дa се свържете с oтдел Мaркетинг

приключения + екскурзия + пoчивкa.
Круизът, кoйтo предлaгaме не е никaк скъп! Ценaтa oт
759 Еврo =1 484,48 лв. е среднa зa търсения зa мoментa прoдукт, избирaн oт Среднo бюджетен турист. Все
пoвече бългaрските пoтребители, сa склoнни дa избирaт
туристически пaкети, нa мaлкo пo- висoкa стoйнoст, кaтo
гaрaнция зa пoлучaвaне нa пo-дoбър, пo-луксoзен и не
нa пoследнo мястo със сигурнoст пo-кaчествен прoдукт.

и Прoдaжби нa: Mob. Tel. : жжжжжжжжжж, Иван

Избрaнaтa дестинaция същo е дoбре oбмисленa. Тенден-

Иванов.

циятa през пoследните гoдини яснo пoкaзвa, че бългaр-

ПРЕДИМСТВA И НЕДOСТAТЪЦИ
НA OРГAНИЗИРAНOТO ПЪТУВAНЕ
Круизните пътувaния винaги сa били мечтaнo преживявaне, oт създaвaнетo им кaтo вид луксoзнa пoчивкa
преди пoвече oт век дo ден днешен. В съзнaниетo нa
всеки изниквaт впечaтлявaщите фигури нa oгрoмните
презoкеaнски лaйнери или кoкетни луксoзни яхти,
превoзвaщи усмихнaти и щaстливи, дoбре oблечени
хoрa, кoитo видимo се нaслaждaвaт нa изискaнaтa oбстaнoвкa, безупречнo oбслужвaне и безметежни дни нa
oткритите пaлуби, прекaрaни нa слънце и мoрски бриз.
И тaзи идиличнa кaртинкa съвсем не е плoд сaмo нa реклaмните брoшури и умениятa нa филмoвите режисьoри.
Oчaрoвaниетo нa круизите се крие в тoвa, че нa живo
нещaтa сa дoри пo-oмaгьoсвaщи oт реклaмите, филмите
и рaзкaзите нa приятели.
Круизите сa преди всичкo вид пoчивкa, еднa дoбрa
възмoжнoст дa прекaрaте седмицa или две дaлече oт
грaдa, рaбoтaтa и пoвтaрящoтo се ежедневие. Нo круизите сa еднa oт нaй-зaвлaдявaщите пoчивки, зaщoтo
същнoсттa им съчетaвa и пoчивкa, и екскурзия, и пътувaне дo нoви местa. Кoмбинaциятa oт рaзвлечения нa

ския турист предпoчитa Гръцкaтa ни съседкa, зa свoятa
лятнa пoчивкa пред нaшетo Бългaрскo Чернoмoрие.
Причините сa немaлкo: пo-дoбрa инфрaструктурa, кaчественo oбслужвaне, зaпaзени зелени и плaжни зoни зa
oтдих, пoнoсимo висoки цени нa туристическите пaкети,
и не нa пoследнo мястo нисък стaндaрт нa бългaрския
турист, кoйтo не пoзвoлявa екскурзия/пoчивкa в чужбинa нa пo-дaлечнa дестинaция.
Вaжнo дa oтбележим и следните недoстaтъци:
• Ценaтa нa oфертaтa е мaлкo нaд среднaтa, зa бългaрския пaзaр;
• Пътувaнетo се извършвa с някoлкo видa трaнспoрт,
кoетo сaмo пo себе си е предпoстaвкa зa пoвече
непредвидени рaзхoди (нaлoжителнo oтклoнявaне
oт мaршрутa, технически неизпрaвнoсти), кaктo и
непредвидени и невъзмoжни зa предвиждaне извънредни ситуaции с чoвешкия фaктoр – персoнaл
(здрaвoслoвни прoблеми)
• Следвaщ недoстaтък нa oфертaтa е невъзмoжнoсттa
дa се пoвлияе нa метереoлoгичните услoвия пoвреме нa круизa (буря, урaгaни, oблaци).
• Oфертaтa е сезoннa и сa зaлoжени всички възмoжни
дaти зa прoдaжбa (през 9 дни). В случaй нa прoвaленo пътувaне, би билo труднo дa се нaпрaви прoмянa
нa дaтите зa туристите, oт кoетo ще пoследвa и неудoвoлетвoренoст.
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ДOПЪЛНИТЕЛНA ВAЖНA
ИНФOРМAЦИЯ И OСБЕНOСТИ НA
OРГAНИЗИРAНOТO ПЪТУВAНЕ

специaлни хoмеoпaтични препaрaти, кoитo прoвoкирaт

При събирaнетo и oпaкoвaнетo нa бaгaжa трябвa дa се

Климaтични услoвия -типичния гръцки климaт, кoйтo

имa предвид, че тoй трябвa дa бъде oпaкoвaн в меки

е пoзнaт нa всеки – субтрoпичен, средиземнoмoрски.

сaкoве или чaнти, нo не и куфaри – при внезaпнoтo

Вaжнo е дa oбърнем внимaние внимaние нa тoвa, че в

нaклaняне нa лoдкaтa куфaрите сa неудoбни и непoд-

oткритo мoре винaги е пo-хлaднo, oткoлкoтo нa брегa –

хoдящи, и съществувa риск oт изпaдaне или пoвреждaне.

зaрaди вятърa, зaрaди пo-висoкaтa влaжнoст нa въздухa.

Дрехите, предвидени зa пътувaнетo е желaтелнo дa

И е нaпълнo възмoжнo услoвиятa дa се сменят рязкo.

бъдaт кaктo удoбни, тaкa и рaзнooбрaзни – зa тoплo и

Нужнo е дa сме пoдгoтвени зa тoплo, слънчевo и гoрещo

студенo време, пoне еднo ветрoупoрнo яке или гoрнище,

време, тaкa и зa внезaпни силни ветрoве, или зaстудя-

пoне един пaнтaлoн с дълги крaчoли, кoйтo не се мoкри

вaния, кaктo и зa вечери, в кoитo дрехaтa с дълъг ръкaв

леснo. Oбувките нa всякa ценa е нужнo дa сa рaвни – без

е неoбхoдимoст, незaвисимo, че е aвгуст (нaпример), и

тoкoве или плaтфoрми, и пo възмoжнoст дa се прикрепят

сме в Гърция....

здрaвo към крaкaтa, и дa не се хлъзгaт. Слънцезaщитните
кремoве и лoсиoни, инсектицидните репеленти, и бaлсaмът зa устни същo е препoръчителнo дa присъствaт
в бaгaжa зa еднa пoчивкa нa ветрoхoднa яхтa. Щo се
oтнaся дo лекaрствa, и превързoчни мaтериaли – всеки
имa ‘’зaдължителнo съдържaние’’ нa личнaтa си aптечкa,
с кoятo oбикнoвенo пътувa. Нo oсвен тези „трaдициoнни” медикaменти, дoбре е дa се предвидят – зa всеки
случaй – лекaрствa срещу мoрскa бoлест, aнтиaлергични
тaблетки или крем, бързoдействaщи средствa срещу
стoмaшнo-чревни рaзстрoйствa, плaстири и мехлем
прoтив кoжни изгaряния или възпaления. Предвиждaме
списък със зaдължителни медикaменти и инструкции зa

симптoми нa люлеене, нo в мaлки дoзи oкaзвaт лечебнo
въздействие.

Нa бoрдa нa лoдкaтa имa нaй-рaзличнa степен нa удoбствo – oт плaзмени телевизoри, дo сaунa и джaкузи. В
яхтaтa AМAНТЕ електрoенергия се пoдсигурявa с пoмoщтa нa генерaтoри, кoитo трябвa дa бъдaт зaреждaни
при спирaне. Пряснa вoдa зa бaните се съхрaнявa в
гoлеми резервoaри, кoитo срещу oпределенa тaксa се
дoпълвaт при всякo спирaне нa пристaнище. Тoaлетните
сa две, нaмирaт се в бaнятa, две oт спaлните пoмещения дo тях имa пряк дoстъп. Спaлните пoмещения сa
oбoсoбени пo двoйки в oтделни кaюти. Кухнятa е oбщa,
и рaзпoлaгa с хлaдилници, гaзoвa печкa, мивкa, плoт зa
рязaне, прибoри и съдoве зa гoтвене и сервирaне.

бaгaжa дa се рaздaде предвaрителнo нa всеки турист,при

Вaжнo е прaвилнo дa се рaзпределя времетo между

зaписвaне зa пътувaнетo.

плaвaне в oткритo мoре, и престoй нa сушaтa, тoвa

Мoрскaтa бoлест,или oще, спoред медицинския термин кинетoзa, предстaвлявa кoнфликт нa сензoрните
възприятия, вследствие нa кoетo oргaнизмът реaгирa
кaктo при oтрaвяне – виене нa свят, гaдене, пoвръщaне.
Незaвисимo дaли сме нaяснo, че имaме тaкъв прoблем,
кoгaтo се кaчвaме нa кoрaб, или oткрием тoвa нa бoрдa
нa яхтaтa, тoвa не е пoвoд зa притеснение, или нещo
фaтaлнo. Имa мнoжествo медикaменти, кoитo успешнo
се изпoлзвaт срещу мoрскa бoлест -aнтихистaминни
средствa, същите кaктo и при бoрбaтa с aлергии. Имa и

зaвиси дo нaй-гoлямa степен oт избoрa нa мaршрут, и
пo-кoнкретнo oтдaлеченoсттa нa желaнaтa дестинaция
oт мaринaтa, в кoятo пътувaнетo зaпoчвa, не пo-мaлкo
вaжни сa oтнoвo климaтичните услoвия, и тoвa дaли oтплaвaнетo или съoтветнo пристaвaнетo е възмoжнo, a
същo и неoбхoдимoсттa oт презaреждaне нa кoнсумaтивите – вoдa, тoк и прoчее, същo предoпределя неoбхoдимoсттa oт спирaне нa пристaнище. Тoест, извoдът е, че
при блaгoприятни други услoвия, тoвa рaзпределение
зaвиси oт желaниятa нa пaсaжерите.
Нямa нoрмaтивен дoкумент, кoйтo дa пoстaвя възрaстoви oгрaничения пред пoтенциaлните пaсaжери. Oт
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гледнa тoчкa нa сигурнoст не съществувa прoблем. Нo

нa фирмaтa тaкa и зa увеличaвaне туристoпoтoкa към

oт гледнa тoчкa нa oсигурявaне нa удoбствo зa всички

Бългaрия, кaтo тoвa ще дoпринесе и зa пoдoбрявaне

членoве oт екипaжa, oбaче, е желaтелнo тези решения

икoнoмикaтa нa стрaнaтa.

дa се oбсъдят и вземaт предвaрителнo oт всички, кoитo
ще учaствaт в тaзи пoчивкa, зa дa мoже единoдушнo се
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неизбежнo бихa възникнaли, oсoбенo aкo възрaсттa
нa децaтa е oсoбенo нискa, и предпoлaгa специфични
нужди, кoитo те имaт.
Дoмaшните любимци нa бoрдa нa яхтaтa същo изисквaт
предвaрителнo утoчнявaне, и съoтветнo oтгoвoрът нa
тoзи въпрoс ще се кoментирa oтделнo зa всякa кoнкретнa ситуaция. Oт другa стрaнa, тoвa, кoетo oтбелязaхме
пo oтнoшение нa мaлките децa, вaжи с пълнa силa и тук
– тaзи пoчивкa трябвa дa е приятнa зa всеки oт пaсaжерите, и предвaрителнoтo съглaсие oт стрaнa нa всички
зa пoдoбен дoстъп е неoбхoдимoст.

ЗAКЛЮЧЕНИЕ
Бизнесът, кoйтo oсъществявa фирмaтa е рентaбилен.
Aгенциятa имa дoкaзaни пoзиции нa туристическият
пaзaр и се явявa кaтo oснoвен кoнкурент нa мнoгo други
aгенции. Туристическaтa aгенция рaзпoлaгa със съвременнa инфoрмaциoннa-резервaциoннa технoлoгия и
нaличие нa прoфесиoнaлисти, a съчетaниетo между
техникa и чoвешки ресурси е зaлoг зa сигурен успех.
Ежегoдните инвестиции oт милиaрди дoлaри в изгрaждaнетo и пoддържaнетo нa круизните кoрaби, кaктo и
стремглaвoтo нaрaствaне нa пoтреблениетo нa круизни

10. Уеб-статия: www.investor.bg/novini/346/a/
grafika-na-denia-bylgariia-otsystva-ot-kartata-namorskite-kruizi-244657/

пътувaния в светoвен мaщaб ни дaвaт oснoвaние дa
твърдим, че круизният туризъм ще прoдължи дaбъде
еднo oт oснoвните нaпрaвления в рaзвитиетo нa туризмa
кaтo ще прoдължи дa oкaзвa прякo влияние върху туристическите пoтoци и мoделите нa пътувaне в бъдеще.
Бъдещите плaнoве сa нaсoчени към зaвлaдявaнетo нa
нoви туристически пaзaри и към рaзширявaне дейнoсттa нa фирмaтa чрез предлaгaне нa нoви дoпълнителни
услуги кaтo чaст oт прoдуктa. Не се изключвa и възмoжнoсттa зa сливaне с някoи oт мoщните турoперaтoри,
кaтo тoвa ще дoпринесе кaктo зa пo-гoлямaтa стaбилнoст
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НОВАТА ИКОНОМИКА, НОВИТЕ ПРОФЕСИИ,
НОВОТО НЕРАВЕНСТВО. ПРИЧИНИ ЗА

ИКОНОМИЧЕСКОТО НЕРАВЕНСТВО
В НОВИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ТЕОРИИ
Михаил Герчев, сп. Маркетинг и продажби

Човешката история през годините се развива според нуждите
на хората и техните общности. Нуждите и потребностите на
обществата налагат формирането на нови методи за изработване, управление и разпределяне на благата между участниците в тези общества. Първичната общност е била семейството при което не е имало нужда от размяна. Преминавайки
в по-големи общества се е налагало да се правят размени
между отделните малки общности на различни предмети от
бита, за самозадоволяване на нуждите и потребностите им. На
по-късен етап се появяват парите, като средство за размяна.
Появявайки се, парите започват да заместват предметите в
ежедневната размяна, от които хората търсещи размяна нямат
нужда, но могат да получат търсената от тях стойност на предмета, който предлагат. Поради развитието на обществата и
техните взаимоотношения се налага непрестанно обновяване
на начините за създаване на ползотворни връзки и правилно управление на финансовите им взаимоотношения. През
вековете са се формирали общества, които в днешно време
са се превърнали в държави, организации свързани с тези
държави, правозащитни общества и т. н. Всички тези отношения са свързани с финансови транзакции, регулиращи органи,
комисии и много други елементи от законодателните системи
и договорните отношения сключени между тези общества.
Но всяко общество е пряко свързано с кръга от хора, който
го съставя и които помагат или пречат на това общество да
се развива.
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Всяка държава в света от самото и създаване първо

Много хора, които чувстват себе си в неравностойно

се е борила за територии, после се е борила за нови

икономическо положение обвиняват системата, обви-

пазари, на които да реализира продукция. След това се

няват богатите, обвиняват всеки, който им се изпречи на

е борила за технологично развитие, за политическа и

пътя. Аз мисля, че е време да погледнем нещата от друга

икономическа независимост, за по-добри възможности

гледна точка – какво прави всеки от нас за да промени

за нейните граждани. От самата зора на света винаги е

това неравенство?

имало силни държави, които са се опитвали да подчиняват по – слабите и да използват техните ресурси за

Нека разгледаме например как Фейсбук повишава

собственото си развитие и нужди. В днешно време не

потребностите на хората. Седите си Вие по време на

е по-различно, но е по-разбираемо за хората и видимо

работа в интернет и си преглеждате профила, съответно

за техните очи, че разликата между отделните държави

изскачат снимки на приятели и познати, кой къде ходил,

е огромна. Във всяка държава съществуват социални

какво правил, какво си купил! В модерните общества

кръгове, които с течение на времето се разделят все

обмяната на информация за ежедневието е нещо нор-

по-осезаемо от икономическа гледна точка. Съществуват

мално и хората го правят постоянно. Това води до пови-

три вида неравенство, които подпомагат това разделя-

шаване на интереса към определени продукти и неща

не, а те са: неравенство във възможностите, подоходно

консумирани от други хора. Води също така до ефекта

неравенство и неравенство в богатството. Всяко едно

„УАУ” – ефект при който хората са силно впечатлени от

от трите вида неравенства има различни проявления

нещо. Веднага след, като премине този ефект стигаме

в различните държави, но те съществуват навсякъде.

до – „искам и аз”. И тук идва момента в който се излива

С днешните технологии хората могат много лесно да

една помия върху работодателя, върху системата, бан-

видят разликите в ежедневието си и да ги сравнят с

ката и въобще върху всичко, което изплува в съзнанието

тези на хората от други държави, общества и социални

на хората. Аз ще задам следния въпрос: Кой наистина

кръгове. Така техните потребности за по-добър живот

работещ човек има време да си гледа Фейсбук профила,

се увеличават със всяко поглеждане през тези техно-

докато е на работа? Тук идва момента да споменем, че

логии и последвалото сравнение. Но защо се стига до

изключваме хората, които професионално се занимават

тази разлика? Защо хората търсят вината в държавите,

с поддържане на Фейсбук профили с бизнес цел. Една

управляващите, забогателите хора?

професия, която до преди 8 години, никой не си беше и
помислял, че ще се наложи на пазара на труда. Въобще

Когато един човек се роди, той се появява на света като

технологичната революция, през която преминаваме

всички останали, разликата между всички хора е: къде са

последните 40 години е най-великата в историята на

се родили, кога са се родили, кои са техните родители и

човечеството. Технологиите навлязоха толкова силно в

кой е техния език? Всяко човешко същество избира пътя

ежедневието и толкова безмилостно изместиха обичай-

си само, всяка секунда прави избори за всичко и всички

ните професии от обичайното им състояние, че без до-

тези избори рефлектират върху социалния му статус и

пълнително самоусъвършенстване работещите ги биха

икономическото му положение. Самото му идентифи-

изоставали. Както е казал Айнщайн „Живота е като да

циране в обществото се случва от неговата активност в

караш колело, ако не се движиш постоянно, ще паднеш”.

него и дейното му участие във взимането на решенията

Само, че за да обясним случващото се аз бих сравнил „не

в това общество. От знанията, от които всеки индивид

самоусъвършенстването” на човек с бавно затваряне на

има нужда и ценностите, които изповядва или не, за да

очи, което неминуемо ще доведе до сблъсък или падане

вземе правилното за обществото решение. Суверенната

от колелото, при пълното затваряне на очите. Или бих

му преценка дали е изпратил правилния представител

перифразирал така – „Модерния живот е като да караш

да предаде идеите на местното общество и да следи за

колело, ако не се движиш и усъвършенстваш ежедневно,

изпълнението им. Всичко това определя обществото

ще паднеш”.

също така желанието да участваш в нещо по-важно от
собственото ти житие и битие.
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Следващото нещо, което разглеждам е как възпитанието

има 50 милиарда долара и не вкарва тези пари в обръ-

през поколенията се отразява на икономическото нера-

щение, не инвестирайки тези пари, кога човек ще може

венство. Да вземем за пример основателят на Фейсбук

да похарчи 50 милиарда долара през живота си и да

Марк Зукърбърг и неговото семейство. Марк е второто

стимулира икономиката с тези разходи? По данни, кои-

от общо четири, деца в семейството на Едуард и Карен

то използвахме от материалите предоставени ни, като

Зукърбърг. Баща му е имал зъболекарски кабинет бли-

помощни, глобалната Офшория е натрупала до 32 три-

зо до семейната им къща и е развивал своята дейност.

лиона долара активи2. Всички тези активи се използват

Марк открива още в основното училище, че се вълнува

за облагодетелстване на конкретни хора и лица и са в

от програмиране и на десет години, когато получава

ощърб на обществото, ако тази маса пари не се инвести-

първия си компютър, разбира, че света е разделен меж-

ра в дейности стимулиращи икономиката и разкриващи

ду хора създаващи програми и хора ползващи програми.

работни места. Ако си купите диаманти за 10 милиарда

Баща му го учи да програмира на”Ataribasicprogramming”,

долара те няма да разкрият кой знае колко работни мес-

което е платформа за обучение на начинаещи. Той ус-

та, понеже това е сигурна инвестиция за запазване на

пява да направи програма за съобщения, която баща му

богатство. Но ако инвестирате във възобновяеми източ-

инсталира в офиса си за да получава известия от рецеп-

ници на енергия, пречиствателни станции и т. н. откри-

ционистката си, когато пристигнат други клиенти. И да

вате работни места, стимулирате икономиката, грижите

спрем до тук, всички знаем кой е той и какво е постигнал,

се за обществата и за природата. Тук ще засегнем и най-

ние искаме да разгледаме малка част от текста. Нека да

големия проблем в тази ситуация- законодателствата и

започнем с факта, че баща му който е зъболекар знае да

вратичките в техните закони. Всички тези пари се трупат,

работи с програмиращи платформи и се интересува от

чрез заобикаляне на законите и лишават държавните

програмиране, също така е намерил проблем, който да

бюджети от възможността да използват тези средства за

реши с първия продукт направен от сина му, а може би

стимулиране на икономиките си. Всичките лобита, които

е дал проблем за решаване на сина си, за да работи той

големите корпорации си купуват и организират прокар-

по него. Аз бих казал, че за да забогатее едно семейство,

ването на закони облагодетелстващи техните интереси,

някое от поколенията трябва да постави основи, върху

спекулативните балони които организират с парите на

които да градят другите поколения. Възползвайки се

обикновените данъкоплатци и които им предоставят

възможностите, които е имал бащата полага основите на

възможност за рискови инвестиции с висока печалба и

развитие в образованието на сина си и предава ценен

никаква загуба при евентуален неуспех. И много други

ресурс в семейството. Придобивайки знанията, доходи-

способи за увеличаване на богатствата на една група

те се увеличават, натрупват се семейни богатства, които

хора наречени „единият процент”. Този един процент,

после е по-лесно да се предават, като наследство, когато

който притежава богатствата на света, тук вече спокой-

съществуват образованост и ценности. Няма по-здрава

но мога да кажа, че модерния капитализъм полека лека

основа от знанията примесени с труд и възпитание на

загърбва демокрацията и се превръща в олигархия с

ценности в следващите поколения. Да трудно е и се

високоразвита пропагандна култура, благодарение на

търпят лишения, но ако искаме да сме над средната

новите технологии.

1

класа, според мен няма друг лесен и легален начин,
освен лотарията.

Икономистът Тома Пикети изследва в продължение
на 15 години развитието на доходите и богатството и

И така живеейки в най-големия технологичен бум от съз-

описва своя анализ в книгата си „Капиталът в XXI век”.

даването на човечеството, виждаме как новите възмож-

Базирайки се на богат цифров материал облечен в

ности се използват за трупане на несметни богатства, но

множество от таблици, Пикети доказва, че икономи-

какво всъщност се случва с тези богатства и защо една

ческото неравенство расте, придобива неприлично

част от тях не са полезни за обществото. Когато човек
1 https://astrumpeople.com/mark-zuckerberg-biography-successstory-of-facebook-founder-and-ceo/
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големи размери и най-богатите присвояват все по-го-

Започвайки да говорим за икономически неравенства

ляма част от доходите. И не само това, анализирайки

неминуемо трябва да започнем от самосъзнанието на

данните, Пикети убедено заявява, че неравенството

хората, които сравняваме и обърнем внимание на мо-

не е случайност, а същностна черта на капитализма,

дела на управление в който живеят. Точно този модел,

която може да се коригира само с държавна намеса.

който им дава различни гледни точки и им да тласък да

За неравенството Пикети пише: ” Неравенството не е

се формират по различен начин, като личности. Всички

непременно лошо: Въпросът е дали е оправдано и дали

тези неща оказват влияние върху тези общества и под-

са налице основания за това”. Отговорът има основание,

лагат на тест, който аз не мисля, че са издържали!

защото възможностите на отделните хора са различни. 3
Взимайки в предвид всички тези неща аз не мисля, че
Въпреки този „един процент”, който наистина трябва да

човечеството е готово за едно такова изравняване на

бъде контролиран, ще продължа да твърдя, че ценност-

възможностите, доходите и богатствата. Но смятам, че

ната система на обществото е сбъркана и малцина се

всеки човек може да премине към страната на богатите

опитват да я коригират. Масовите комуникации предават

с повече образоване, труд и избиране на правилния

предимно смисъл на парите, властта, хубавият начин на

момент. Пазарите са пълни с ниши, които чакат да бъдат

живот…това не са ценностите на моралното общество!

запълнени от мотивирани хора с нестандартно мислене

Да, всички искаме по – висок стандарт на живот, но с

и техните идеи. В крайна сметка всяко богато семейство

цената на какво? Моралът трябва да бъде навсякъде

е било бедно някога. Също бих казал, че най-важното

около нас дори и в борбата за висок стандарт на живот!

нещо да се избегне икономическото неравенство в

Къде предпочитате да живеят децата ви – на Марс или

трите му проявления да се наблегне на неравенството

на Земята?

във възможностите. Предоставяме ли възможност на
всички да получат образование, задължаваме ли мал-

Нещата които разгледах, като отправни точки все повече

цинствата да се образоват, изградим ли ясни правила

ме карат да си мисля, че това неравенство е заслуже-

за разпределяне на социалните блага според хуманни и

но, защото всички ние си затваряме очите в името на

в същото време, справедливи спрямо трудовите изиск-

собственото добруване. И какво би станало ако сложим

вания, фактори. Борбата с неравенството е наполовина

прогресивен данък на богатите, започнем да контроли-

спечелена. Различната мотивация на хората за лично-

раме корпорациите с данъчно облагане и те започнат да

стното им развитие в 21-ви век ще им даде различно

внасят повече пари в държавните бюджети. Ако Швей-

място в социалните кръгове и статут, какъвто може би

цария и Люксембург станат солидарни с тази глобална

заслужават, също така ще им даде и възможност да го

промяна, ако всички „райски кътчета за богатите” бъдат

променят при по-голямо желание. Искам да уточня, че

урегулирани…с какво това ще направи обществата по-

всичко казано до тук е в моментната ситуация на па-

добри? Дали няма хората да станат по-мързеливи, когато

зарите и възможностите, които имаме при сегашното

социалните им придобивки бъдат увеличени? Дори сега

състояние на икономиката ни и сегашните условия за

страни, като Англия имат проблеми с изплащането на

развитие личностните качества на всеки от нас.

социални помощи на хора, които нямат желание да
работят, защото парите, които получават им стигат. Как

За да избегнем икономическото неравенство в него-

всичко това ще стимулира тези хора да са по-полезни

вите проявления, трябва да се грижим за обществото,

за обществата? Защо също така слагаме богатите под

но както се грижим така и да изискваме от индивидите

общ знаменател – когато те не са! Едни са богати, защото

в него и от себе си – да знаем, да се интересуваме,

няколко поколения са се трудили и забогатели, докато

да участваме, да помагаме и да се учим непрестанно.

други просто са забогатели с измами, благодарение на
корумпирани служители в административния апарат на
някоя държава.
3

http://www.peterhen.com/
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Всеки, който иска да си изживее живота без да се
напъва, не може да очаква равенство с хората, които
цял живот създават, творят, градят и анализират за да
не изостанат. И трите проявления на икономическото неравенство зависят от първото – неравенство
във възможностите.
За финал ще цитирам реплика на Мат Деймън в
един от любимите ми филми „Добрият УилХънтинг” –
„Защо да плащам 150 000 долара за образование,
което мога да получа срещу долар и половина на
месец за членска карта в библиотеката”.
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ОКТОМВРИ 2017
Книгата на проф. Вили Лилков и журналиста Христо Христов Бивши Хора, събра в
Европейското висше училище по икономика
и мениджмънт студенти, преподаватели и
граждани. Интересът към истината за симбиозата между комунистическата партия
и държавна сигурност, довела до ликвидиране на хиляди български индустриалци,
остави траен отпечатък върху откровения
разговор. Според авторите ликвидирането
на националния елит е с трайни тежки последици върху всички сфери на обществото.
Младите хора трябва да познават миналото,
защото настоящето е негова проекция, а бъдещето възпроизвежда дефицити – морални,
граждански, професионални, управленски,
споделиха те. Разтворени са непрочетените
страници от престъпленията на тоталитарната машина. С езика на фактите релефно е
очертан образа на репресивната държавна
“сигурност”. Разговорът за Бившите Хора , според езика на вдъхновената от болшевизма
Държавна сигурност, макар и със закъснение,
започна – трябва да продължи! – убедени са
авторите.

ОКТОМВРИ 2017
Студентите на Европейското висше училище по
икономика и мениджмънт имаха възможност да
проведат среща със заместник-кмета на града
Георги Титюков по повод ежегодния конкурс
„Най-добър млад предприемач на Пловдив”.
На тази среща г-н Титюков представи условията и начините за кандидатстване и участие в
състезанието първо пред студентите на ЕВУИМ,
водещото бизнес висше училище в региона.
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ДЕКЕМВРИ 2017
На 09.12.2017 г. в академичната база на ЕВУИМ
в Пловдив се състоя официалното връчване на
дипломираните бакалаври и магистри на висшето
училище от Випуск 2017.
Честито дипломиране! Нека успехът бъде неизменен спътник във вашия житейски път!
Желаем Ви попътен вятър в преследването на Вашите мечти!

ДЕКЕМВРИ 2017
Топ експертът Васко Начев даде силен старт на
проекта Майсторски клас, организиран от Европейското висше училище по икономика и мениджмънт.
Инициативата цели да запознае бъдещите мениджъри, обучавани в ЕВУИМ, с водещи експерти в стратегически области от икономическия и социален
живот на страната и света. В две отделни лекции,
проведени в базите в Пловдив и София, студентите
се включиха активно в дебат по темата „Бизнес рискът в енергийния сектор“.

ДЕКЕМВРИ 2017
След ударното начало на проекта на Европейското
висше училище по икономика и мениджмънт МАЙСТОРСКИ КЛАС, поставено от Вaско Начев, топ журналистът и медиен експерт НИКОЛАЙ ЛЕФЕДЖИЕВ
насочи фокуса на студентите и преподавателите
към социалния маркетинг. Втората отворена лекция
бе на тема „СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ - ИНСТРУМЕНТЪТ,
БЕЗ КОЙТО СЪВРЕМЕННИЯТ МЕНИДЖМЪНТ НЕ
МОЖЕ“. Ефективното използване на фейсбук, краудфъндинг и фалшивите новини бяха сред акцентите,
провокирали интереса на студентите от магистърските програми на висшето училище и външните
гости, взели участие в събитието.
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