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ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
1. Актуалност на проблема
Глобализацията на икономиката в последните десетилетия от нашето
съвремие, безспорно премахна границите и разшири националните
производства, в това число и на услугите. Отварянето на финансовите пазари се
явява резултат от свободното движение на капитали, космополитната интеграция
на хора, стоки, технологии и култура.
Произтичащите промени от новата икономически - пазарно ориентирана
конюнктура, полагат основите на развитието на сектор „Услуги”, което доказва
актуалността на разработката. И докато услугите до преди половин век са
изглеждали луксозна придобивка, то днес са необходимост и „лайфстайл” и
предизвикват унифицирането на един нов модерен потребителски профил.
Във всяка една сфера на производството на стоки и услуги се изисква
професионалност и уникалност на крайния продукт. Във време на пълна
информираност, потребителят има лесен и неограничен достъп и избор на блага,
което от своя страна налага всяка една компания да се старае да предлага
конкурентен, дори уникален продукт, което значи, че трябва да е
безкомпромисна по отношение на качеството. Икономическият растеж се
обуславя изключително много с инвестирането в човешкия капитал, както и в
допълнителни специализирани консултантски решения и съвети за бизнеса.
Сравнително млад, но изключително динамично развиващ се сектор, със
сериозен дял в световното производство на услуги или иначе казано, на един поспецифично позициониран „продукт” в потребителската кошница е именно
туристическата индустрия.
С дял над 10% от световния БВП, туризмът играе важна роля, поради своя
икономически потенциал и възможности за създаване на заетост, както и поради
влиянието, което оказва върху социалната област и околната среда, но също така
и на регионалната политика и политиката в областта на устойчивото развитие.
Актуалността се обосновава и с факта, че за да се постигне нивото на
устойчивост, което е доказано обвързано и с икономическата ефективност на
туристическото предприятие, трябва да се вземат новаторски решения от гледна
точка на маркетингови, информационни, технологични, та дори и счетоводни и
законови естества, непосредствено обвързани с безпосрният двигател в
машината, туристическа индустрия наречен човешки капитал и свързаните с
него усъвършенстване и мотивация.
Осезаема е нуждата от повишаване на управленския капацитет и
ефективното обучение и увеличаване на професионалните компетенции на
служителите във всяко предприятие от индустрията. Трябват иновативни
подходи, за да достигнат нови пазарни възможности, които дават друго
измерение и перспектива за конкуренция, без да се отрича българският
туристически продукт, а да се създаде стойност за потребителя, създавайки
неоспоримо ново пространство.
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2. Цели, задачи на изследването
Целта за създаването на този труд, произтича от нуждата за позадълбочено изследване и доказване на положителното влияние от
професионално обучение и бизнес консултиране на туристическата индустрия.
Важно е да се диагностицират проблемите на пазара на туристически услуги и
по какъв начин иновационните техники на консултиране и обучение биха
помогнали да стабилизират предприятията от бранша и да генерират растеж.
За
изпълнение
на
поставената
научноизследователски задачи:

цел

се

залагат

следните

 Да се определи спецификата на консултантските услуги при
туристическите организации в България
 Да се определи склонността на чуждестранните вносители на
туристически услуги (в частност туроператори) / спрямо
българските организации да ползват външни специалисти с цел
подобряване фирмените решения.
 Да се откроят най-често ползваните консултантски услуги
 Да се определи нивото на образование на мениджърския потенциал
3. Предмет и обект на изследването
Предмет е оптимизирането на туристическата услуга, на база иновативни
решения и усъвършенстване на човешкия ресурс и приложимостта на
консултантски практики.
Обект на изследването е системата на туристическата индустрия и
нейните подсистеми
4. Основна теза и изследователски хипотези
Теза на дисертационния труд: туристическите организации имат нужда от
повишаване на управленския капацитет и най-подходящо е използването на
бизнес консултиране и обучение за развитие на ноу-хау, генериране на растеж и
увеличаване на конкурентоспособността
Във връзка със доказването на хипотезата са заложени следните хипотези:
Хипотеза 1: Икономическата ефективност се подобрява чрез използване
на бизнес консултирането и обучение.
Хипотеза 2: Управленският капацитет се подобрява най-ефективно чрез
методите: „тренинг”, „коучинг” и „менторинг”
Хипотеза 3: Мениджмънтът в българските туристически организации е
склонен да влага повече в производствения фактор капитал, отколкото в труд.
5. Методи за изследване
За целите на настоящото изследване е използван количествения метод на
анкетното проучване, съчетан с наблюдения на автора от практиката му на
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различни позиции в туристическата индустрия. Данните са събрани чрез анкетни
карти, разпратени он-лайн чрез приложението Google – формати.
Събраните данни са въведени и обработени със софтуерния продукт SPSS
19.0, за които допълнително е използван методът на SWOT- анализа.
За по-дълбочинно, качествено изследване е приложено и метод на
събеседване (интервю), в което част от анкетираните изразяват своето
професионално мнение, анализ на поставените въпроси.
За да се допълни тежестта на анализа са избрани и четири казуса от
практиката на автора, които допълват аргументите по поставената теза.
6. Ограничения на изследването
Ограничението прието в дисертационния труд е обхватът на изследваните
обекти, а именно организации в туристическата индустрия главно разположени в
Югоизточен регион.
7. Основни литературни източници
В изследването са използвани 126 литературни източници на латиница и
кирилица, 86 от тях са литературни, останалите са интернет източници. От тези
86, 46 са на български език, а 40 на чуждестранни автори, преведени от автора на
този труд от английски език.
II. СТРУКТУРА И СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
1. Структура на дисертационния труд
Дисертационният труд е структуриран в съответствие с поставената цел,
научноизследователски задачи, работна хипотеза, обект, предмет на изследване
и отразява възприетия от автора подход към темата. Състои от въведение, две
глави, заключение, списък на използваната литература с общ обем от 235
страници. Дисертационният труд има 10 приложения.
Съдържанието на дисертационният труд е структурирано както следва :
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ПЪРВА ГЛАВА. РАМКИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО И ТЕОРЕТИЧЕН АНАЛИЗ
В точка 1.1
се поставя акцент върху значимостта на знанието,
човешкият фактор и преносимостта им към управленското Ноу-Хау, където
човешкият капитал е обект на различни проучвания, за да се докаже че
представлява ресурсът с най-голям потенциал и устойчиви конкуренти
предимства, а също така пазарът на работна ръка е широко отворен, всеки
служител знае как да намери своето правилно място и длъжността на която найдобре съответства на неговите характеристики. Параграф 1.1.1. е посветен на
човешкият ресурс във времето на свободно движение на капитали и неговата
притегателна стойност а също и еволюция на кадровия потенциал и неговата
„добавена стойност.
Разгледани са мненията на различни автори в областта на човешките
ресурси. Едни твърдят, че инвестициите човешки ресурси и осъществяването
на активна и динамична социална държава се счита, че ще придадат
капитално значение за мястото на Европа в икономиката на знанието, ще
направят така, че тази нова икономика да не утежни съществуващите
социални проблеми, каквито са безработицата, социалното изключване и
бедността. Други дефинират работниците, не като „колективна маса”, а
придобитите полезни умения и способности на членовете на обществото са
движещата сила на икономическата дейност
Подчертава се, че управлението на човешките ресурси започва от идеята,
че хората са капиталът на организацията,неразривна част от нея и те трябва да се
управляват от позициите на „взаимна изгода”, а също и, че управление на
човешките ресурси, което добавя „стойност” създава усещане за полза и
ценност.
Параграф 1.1.2. е посветен на методите и техниките за оптимално
ползване потенциала на HR и мотивирането и стимулирането на служителите
от бизнеса. Мотивацията, според съвременното тълкувание термина са вътрешни
и външни фактори, които стимулират желанието и енергията в хората да бъдат
непрекъснато заинтересовани и ангажирани с работа, роля или предмет или да
положат усилия за постигане на цел.
Мотивацията е резултат от взаимодействието както на съзнателните, така
и на несъзнателните фактори, като например (1) интензивността на желанието
или нуждата, (2) стимулираща или възнаграждаваща стойност на целта и (3)
очаквания на индивида и на неговите връстници. Мотивацията бива два видавътрешна и външна, както и различните мотивиращи фактори и модели.
В параграф 1.1.3 се обръща внимание на аспектите на обучението и
развитието на човешките ресурси в контекста на фирмената политика или
както твърди Бенджамин Франклин: „Инвестирането в познания, осигурява найдобрата лихва”. Разгледани са значителен брой постановки на различни
теоретици
1.Джак Халоран: Обучение е процес на предаване и приемане на
информация, свързана с решаване на проблеми
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2. Матис и Джаксън: Обучение е процес на учене, при който хората се
учат на умения, концепция, нагласи и знания, за да помогнат в постигането на
целите си
3. Гари Деслър: Обучение е процесът на преподаване на нови служители
основните умения, които трябва да изпълняват своите задължения.
4. Де’ченцо & Робинс: Програми, които са ориентирани и фокусирани
върху текущите задания, индивида, повишаване на специфични умения и
способности за незабавно извършване на работата си, наречена обучение.
5. Рики Грифин: Обучение обикновено се отнася до преподаването на
оперативни или технически приоми, затова как служителите да си свършат
работата, за която са наети. Организацията трябва да насърчава и осигурява
подкрепа на служителите, които проявяват интерес и инициатива за
самостоятелно обучение и квалификация.
Професионалните умения включват способността на служителя да
изпълнява успешно и ефективно определени дейности.
Практическите умения характеризират способността на отделния
работник или служител да прилага успешно подходящите методи, начини на
работа за успешното изпълнение на трудовите задачи и задължения,
характеризиращи съдържанието на неговата длъжност. Практическите умения се
получават преди всичко в процеса на работа.
В параграф 1.1.4. подробно се разглеждат новите практики за обучение и
квалификация тренинг, менторинг и коучинг, както и концепцията за „lifelong
learning” - учене през целия живот. Основна идея тук е, че обучение и развитие
е един от основните функции на човешките ресурси. Разглеждат се също така и
Buddying – разновидност на наставничеството и Shadowing (от англ., shadow –
сянка), самообучение, работа в екип, ротация, демонстрация. Ученето през
целия живот преминава сектори, насърчаване на ученето извън традиционното
образование и през целия живот за възрастни (т.е. след задължителното
образование)
В точка 1.2 се изяснява същността на втората главна тема - бизнес
консултирането. Параграф 1.2.1. дава яснота за възникване и същност на
бизнес консултантската дейност както и определение на термина Федерацията на европейските асоциации на управленските консултански услуги
- FEACO, разграничава понятието управленско консултиране (management
consulting) от бизнес консултирането (business consulting)
В тази точка е отделено място за самото възникване на бизнес
консултирането в САЩ през средата на XIX в., както и трите еволюционни етапа
на консултирането
-

Краят на XIX до началото на 70-те години на XX в. Периодът на бурно
развитие на индустриалното производство, научно-технически прогрес.
Втора фаза - началото на 70-те години до края на 80-те години на XX
век. Трансформиране на научните постижения в индустриалната
9

-

практика, съкращаване на жизнения цикъл на изделията, силна пазарна
конкуренция, дестабилизация на пазарите.
Трети етап започва с Първата световна конференция на консултантите
по икономика и управление (Париж 1987). Двеста тридесет и един
консултанти от 24 държави. Период, в който в икономиката компании се
сливат поглъщат

Параграф 1.2.2. изяснява какво е професията бизнес консултант,
регулиращите тела на международно ниво Федерация на европейските
асоциации на управленските консултанти (FEACO), Международен съвет
на институтите по управленско консултиране (ICMCI), Асоциация на
мениджмънт – консултантските фирми (AMCF) и на местно ниво БАУКО1 Българска асоциация на управленските консултантски организации.
Кодексът на БАУКО ясно поставя консултирането в някакви рамки и
регулации на поведение и практика на ниво
-

клиенти
договори
хонорари
професия

Параграф 1.2.3. в посветена на видовете консултанти, както и на самия
процес на консултантска дейност
В днешно време специалистите дейността се разглежда в три направления
 Бизнес консултант – помагат на фирмите, като разпознават техните
проблеми и препоръчват решения. Обикновено не се изисква
документ за правоспособност, не се възприема като професия
 Професионален консултант - бизнес консултант, който разпознава
консултирането като своя професия и се стреми да надгражда
уменията си, спазва етичния кодекс на професионалната
организация
 Сертифициран бизнес консултант- експерт, който е сертифициран
към определена организация. У нас се издава от БАУКО (Българска
асоциация на управленските консултантски организации , а в
световен мащаб “The International Council of Management Consulting
Institutes” (ICMCI)
Друга класификация е тази която ги разделя на :
 Вътрешни - постоянна работа в отдела на предприятието под
подчинение на мениджър
 Външни - организацията кани консултанти на договорна основа,
фирма или индивидуален консултант
А самият консултантски процес
последователни, логически свързани фази
1

http://www.bamco.bg
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като

съвкупност

от

четири

- Предварителна фаза (подготовка)
- Диагностика
- Разработка на проектно предложение
- Договаряне на предложенията.
По отношение на видовете договорите за извършване на консултантска
дейност - абонаментен договор, договор за диагностика, договор за внедряване,
договор за повишаване на квалификацията, договор за разработка на проект,
договор за развитие на организацията, договор за еднократно консултиране
Параграф 1.2.4 изяснява кое е ноу хау по отношение на бизнес
консултантските услуги и характеристики за управленското консултиране,
където заляга идеята, че в условията на силно конкурентен (туристически) пазар,
завоюването на устойчиви конкурентни предимства поставя пред управленските
фигури нуждата от набавянето на такъв силен инструментариум, който да доведе
до усъвършенстване на фирмения мениджмънт чрез показатели за ефективност.
Умението за управление на знанията се превръща все повече в необходимо
мениджърско умение. Някои от предизвикателствата, които стоят пред
мениджърите се свързва с ефективно управление на сътрудничеството ,
подпомагане на служителите да намерят необходимите експерти, също така да
съдействат на организациите да се учат и развиват. Отразени са също и найважните качества и умения на ръководителите, както и методика на
управленското консултиране и услуги към него.
Точка 1.3 е посветена на Туристическата индустрия и човешкият
капитал в процеса на глобализация. В параграф 1.3.1. се обръща внимание на
системна характеристика на туристическата индустрия. Туризмът, като
интернационално социално-икономическо и многоаспектно явление, състоящо
се от различни компоненти и дейности, също е в процес на трансформация.
Разглеждат се характеристиките на туризма, сложността на
туристическата организация, както и характеристиките на човешкия капитал в
туристическата индустрия.
ВТОРА ГЛАВА. МЕТОДОЛОГИЯ И ЕЛЕМЕНТИ НА
ПРАКТИЧЕСКОТО ИЗСЛЕДВАНЕ.
Точка 2.1 е Методика и методология на изследването, а параграф 2.2.1
разглежда Методиката на изследването.
Емпиричният анализ е основно свързван с доказване на главната теза, а
именно повишаване ефективността на туристическите предприятия чрез
обучения и консултантски практики по отношение на човешки ресурс,
управленски компетенции. В различните видове бизнес, в зависимост от
дейността на фирмата и вида на услугите и продуктите, ключовите показатели
по отношение на повишаване на компетентността на служителите и
мениджмънта, качеството на крайния продукт и нуждата от външно или
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вътрешно подобрение с цел за ефективно изпълнение на икономическата
дейност са различни. Кое налага използването на допълнителни обучение и
специализирана помощ, добре познати ли са тези услуги и имаме ли лесна
възприемчивост към тези практики.
В изследването се използват както количествен, така и качествен
подход за събиране на данни. Количественият подход се основава на
информацията от специално създадена анкетна карта в разширението на Google,
именно Google Формуляри. Приложението даде възможност за избор между
разнообразни опции за въпроси- от множествен избор през падащи въпроси до
линейна скала. Формулярите предлагат адаптивно оформление, така че лесно да
се създава, редактира и отговаря на съответния формуляр и въпроси, които
изглежда еднакво добре на малки и големи екрани.
Качествения подход в изследването се основава на извършени персонални
интервюта с 75 фирми, занимаващи се с хотелиерска и транспортна дейност в
туристическата индустрия. Интервюираните фирми са избрани в хода на
проучването и представляват мнението на мениджърите, неограничаващо се до
въпросите в анкетата. Идеята е в една неформална обстановка да се достигне до
онези знания на респондентите за обстановката в сектора, които да осигурят
една по-задълбочена картина относно обекта на изследване.
За целите на изследването и за да се достигне до по-задълбочена
информация за констатациите, е проведено т.нар. дълбочинно полустрктурирано
дълбочинно интервю с анкетирани участвали в първия етап на изследването. С
отговорите на въпросите от анкетата ще се достигне до по-сериозно детайлно
разясняване по въпросите на обучението и консултирането на бизнеса
функциониращ в туристическата, индустрия. Тези въпроси могат да бъдат
посочени
като
„дълбочинни
интервюта”,
или
като
„качествени
изследователски интервюта”, проведени лице в лице
В казусите от настоящето изследване изготвени лично от автора са
посочени конкретни примери от практиката на автора. Тяхното самостоятелно
изследване служи за потвърждаване на главната теза, отново биха могли да
бъдат обяснени с методите на качествения анализ и са оформени като
приложения.
Основното проучване обхваща утвърдени теоретични постановки в
литературата: в т.число български и чуждестранни автори, практици и практикотеоритици, академични преподаватели и такива с активно участие в
туристическата индустрия.
Проведеното полево изследване включва: беседи-интервюта с български
управленски кадри по изследваната проблематика; изготвяне на казуси от
практиката на обучението и консултирането на големи имена в хотелиерската
индустрия и туроператорската индустрия; провеждане на анкети със служители
от туристическата индустрия (в това число хотелиерска, ресторантьорска,
туроператорска, турагентска и транспортна дейност), но най-вече на
управленски постове.
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Анкетата е писмено формулиран набор от въпроси, в който
респондентите записват своите отговори, обикновено в рамките на тясно
определени алтернативи. Анкетирането е ефективен механизъм за събиране на
данни, когато изследователят знае точно какво се изисква и как да измери
променливите, които го интересуват
Периодът на провеждане на настоящото изследване е от юни 2018.г. до
март 2019 г. Обхватът на изследване са туристически предприятия, разположени
по българското Черноморие, избрани по впечатления на базата на опита на
автора на дисертационния труд в туристическия бранш,следвайки стъпалото на
кариерното развитие.
Характерно е за обекти от хотелиерския бизнес по българското
Черноморие да приключват и осчетоводяват своите резултати няколко месеца
след това. Това от друга страна даде и положителен резултат, тъй като
мениджърите имаха възможност да дадат отговори по възможно най-актуални
данни и впечатления, а именно изминалия сезон 2018. Данните са събрани чрез
анкетни карти, както казахме предварително уговорени и изпратени по
електронна поща (e-mail). Събраните данни са въведени и обработени със
софтуерния продукт SPSS 19.0.
Интервюираните бяха в голямата си част хора на ръководни позиции в
анкетираните предприятия. В това число управители от средно и високо
управленско ниво, служители от различни департаменти на туристически фирми
Сложността на анализа се базира и на факта, че отговорите са 75 примера на
различни фирмени единици, което изисква допълнителна ангажираност и
всеобхватност, а не както е в общия случай при други анкети-събрани
потребителски мнения от един стратегически обект.
Съставеният въпросник е сравнително кратък (28 затворени въпроса) и
опростен, като е разделен условно на три блока (А, Б, В) и следва логически ред.
Въпросите плавно следват своята хронологична номерация с арабски цифри и
преливат от секция „А” към секция „В” с една условност към предназначението
им. В секция „А” са поместени въпроси озаглавени „ Демография”. Там са
зададени общи въпроси свързани с респондента и фирмата, които постепенно да
въведат читателя в обстановката на изследване. В следващата секция „ Б” за
поместени въпросите свързани с „бизнес консултирането”, а в третата секция
„В” са въпросите от другото главно направление на изследването, а именно
„образованието и обучителни дейности в туристическата индустрия”.
В изследването участват 75 фирми занимаващи се с туроператорска и
турагенстка, транспортна (включително авиационна), хотелиерска
и
ресторантьорска дейност, единственият съюз на екскурзоводите за Югоизточна
България – ЮСЕ „Ваня Райкова”
От общия брой на 210 изпратени анкети по е-mail., 75 бяха върнати с
отговор, което е 35,7% от всички, в рамките на от два до три месеца. Повечето
анкети бяха събрани в първият месец, а останалите около 5-7 анкети в края на
този период. Интервютата бяха проведени с някой от респондентите
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непосредствено преди подготовката за сезон 2019, за да бъдат актуални и да
отразят една равносметка на абсолютно всичко до момента, което се е случило в
сектора.
Чрез използваните приоми авторът се опитва да разбере, каква е
необходимостта от обучението и консултирането, дали реално се използват тези
методи, дали реално помага използването им, дали се разбират и използват с
правилното им предназначение.
Редица ключови етични въпроси възникват
продължителността на изследователския проект.

през

етапите

и

Те се отнасят до:
 лична неприкосновеност на възможните и действителните участници;
 доброволен характер на участието и право на частично или пълно
оттегляне;
от процеса;
 съгласие и възможна измама на участниците;
 запазване на поверителността на данните, предоставени от лица или
идентифицируеми участници и тяхната анонимност;
 реакции на участниците към начина, по който се стремите да събирате
данни, включително смущение, стрес, дискомфорт и вреда;
 ефекти върху участниците в начина, по който използвате, анализирате
и докладвате вашите данни;
 поведение и обективност на изследователя.
Може да се направи извод, че изследването е проведено по принципите на
конфиденциалността и зачита неприкосновеността на анкетираните, затова
разкриването на данни като име на фирмата и име на анкетиран са оставени като
опция за попълване (т.е характерът им не е задължителен).
Това от друга страна е и признак за по-голяма достоверност на данните.
По време на изследването проблеми от поверителен характер бяха сведени до
минимум, до голяма степен анкетираните не проявиха някакви сериозни
съображения за анонимност.
Първото нещо, което ни интересува при статистическа обработка на
данните от анкетните изследвания, са едномерните разпределения (групировки)
по всяка променлива, т.е как се разпределят анкетираните лица според
отговорите на всеки въпрос.
Параграф 2.2.3 разглежда иновативните консултантски и обучителни
практики, които са актуални в последните години и се реализират от
консултиращите туристическата индустрия компании. Някои от по-модерните
способи, които са новата неписана методология по консултиране в туризма са :
-

плановете за развитие на туризма са в основата на всяко устойчиво
развитие в туристическа дестинация;
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-

-

-

одити за местоназначение - одити на целта анализират текущото
състояние на туризма в дадена дестинация, оценяват потенциала за
развитие и определят най-полезните краткосрочни действия;
развитие на организационни структури- задачите, които трябва да
бъдат изпълнени, включват маркетинг, брандинг, туристическа
информация, законодателство в областта на туризма или инициативи за
подобряване на качеството;
маркетингови планове - стратегически и оперативни маркетингови
планове за туристически дестинации;
разработване на туристически карти;
ноу-хау за хотелско развитие и хотелски операции, експертите
подпомагат клиентите по време на разработването на техните хотелски
проекти - от зелени проекти до преустройства на съществуващи сгради
и оптимизиране.

Проучванията за осъществимост отговарят на най-високите изисквания на
инвеститори, оператори, банки, финансови и финансови институции. Той се
състои от четири модула: пазарен анализ, анализ на площадката, стратегически
бизнес концепция и изчисляване на рентабилността.
-

-

-

-

-

Развитие на концепцията - определя бъдещото позициониране на
хотела на пазара. Въз основа на позиционирането ще бъдат определени
бъдещите характеристики на хотела - например брой стаи, категория или
допълнителни удобства / услуги.
Избор на оператор - един от ключовите фактори за успех на всеки хотел
е професионалното управление и следователно изборът на подходящия
оператор е важен елемент. Състои се от четири модула: фактологичен
материал за проекта, дългосрочен списък, кратък списък и преговори.
Управление преди откриване -необходимо е да започнете с дейностите
преди откриването достатъчно рано, за да гарантирате възможно найдоброто начало за нов хотел. Дейностите преди откриването включват
например наемане и обучение на персонал, маркетинг или създаване на
необходимите системи.
Хотелски оценки- оценките на хотела предлагат на читателя подробен
преглед на ситуацията "as-is", възможните бъдещи приходи и пазарната
стойност на хотела. Тя се състои от пет модула: пазарен анализ, "As-is"
ситуация, финансов анализ, изчисление на прогнозите и изчисление на
капитализираните приходи.
Концепции за стратегическо преобразуване

Въз основа на съществуващата ситуация на хотела, конкурентната ситуация
и настоящите тенденции в хотелиерската индустрия се определя ново
стратегическо позициониране за съществуващ хотел. Концепциите за
стратегическо повторно поместване включват подробни планове за действие за
успешно изпълнение.
-

Управление на активи или Asset Management
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Asset Management оценява и оптимизира управлението, както и
финансовите резултати на съществуващ хотел. Нашите експерти ще работят в
тясно сътрудничество с ръководството на хотела, за да постигнат желаните
подобрения и да започнат необходимите промени.
Ефективното обучение – една добра практика в развитието на
човешкия капитал в туристическия сектор
Ефективното обучение на туристическия персонал и на ръководните
кадри е неразривно свързано със стратегическия растеж на туристическите
предприятия. Тази стратегия е базисна при определяне необходимостта от
обучения, даващи адекватни компетенции, организиране на семинари, оценяване
на ефекта от проведените такива и управление и развитие на кариерата.
Обучението на туристическия кадрови потенциал е разделен на няколко
етапа: анализ на предприятието и състоянието на персонала, степента на
квалификация и нуждата от повишаване на кадровия потенциал, съставяне на
план за необходимите обучение, и оценка на ефекта от тях.
Основните цели на провеждането на обучения са в две направления:
Първо – на ниво персонал, да се изградят онези умения, които липсват на
служителите, за да достигнат оптимални фирмени резултати. Те трябва да
разширят познанията и уменията си, необходими за заемане на позицията и да
натрупат потенциал за бъдещо кариерно развитие. Второ повишаване на
управленския капацитет, чрез различни аналитични и креативни умения и
разпознаване на нуждите на предприятието.
Тези и много други са съвременните начини за справяне с проблемите в
туристическата индустрия, които подлежат на консултантска помощ
Точка 2.2 е част от същинското проучване Изследване на приложението
на консултантски и обучителни практики в българските туристически
предприятия.
Данните бяха обработени със софтуерния продукт SPSS.
Въпросите имаха относително екстензивни величини и се изчисляват в
процентно отношение на част към цяло.
Видовете въпроси са:


отворени-затворени,



позитивни-негативно;



дихотомни въпроси (yes,no)

Първият въпрос (Пол) е от демографската характеристика, тип дихотомен
въпрос и показва какво е разпределението на анкетираните спрямо техния пол.
Величините са относителни, екстензивни, и и се изчисляват в процентно
отношение на част към цяло. 77, 3 % от респондентите са от женски пол, а едва
22,7% от мъжки. Въпреки че предварително повечето от анкетираните не бяха
известни на изследователя , не може да се говори за предпочитание към пола на
анкетираните, но се забелязва тенденция на доста повече представители на
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женския пол особено на ръководни позиции. От там следва и съждението, че
отношение към основната тема на изследването, а именно консултирането и
обучението на туристическия бизнес ще вземат дамите

Вашият пол
Мъже,
22.7%
Мъже
Жени
Жени, 77.3%

Графика 1. Пол
На въпрос номер две (възраст) , анкетираните са запитани за възрастовата
група. Разбира се най-ниската възраст започва от установените от закона легална
възраст 18г. (без допълнителни споразумения или разрешения от родител за
непълнолетни лица).Впечатление прави, че най-големият процент е за
възрастова група 18-25 г , а именно 29,3%, което е почти 1/3 от анкетираните.
Респондентите реагираха на този въпрос по начин, по-който става ясно, че
интензивността на дейността през един голям отрязък от време (май-септември),
колкото е и продължителността на летния сезон е сериозен фактор
практикуващите да бъдат от една по-млада възрастова група. Обикновено през
този период от време се изработват изключително голям брой часове
18-25 г.

26-33 г.

34-41 г.

12%

42-50 г.

51-60 г.

29%

20%

16%
23%

Графика 2. Възраст
Образованието в сферата на туризма се е превърнал в ключов въпрос,
породен от увеличаването на броя на пътуващите. Разбира се този процес трябва
да задоволи нуждите на бързо развиващата се индустрия. Става видно, че
значително голям процент - 68% са с най-високата степен на образование-висше,
заложена в анкетата. С полувисше са както следва - 8% , а със средно 22,7% и
със средно специално - 1,3%.
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Образование
средно
специално

1.30%

висше

68%

полувисше

8%
Образование

средно
основно

22.70%
0%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Графика 3. Образование
Става видно, че практиците в туризма с над 20 годишен стаж са 29,3% или
почти една трета от анкетираните. Забелязва се тенденция кадри от
туристическия бранш от едно по-старо поколение с опит и солидна подготовка
от „стари” теоретични школи все още да упражняват дейност и да предават
ценен опит на по-младите си колеги.

Трудов стаж в туризма
над 20 години

29.30%

10-20 години

18%

5-10 години

Трудов стаж в
туризма

19.4%

1-5 години

21.30%

до 12 месеца

12%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Графика 4 Трудов стаж в туризма
По отношение на йерархията на кадрите в туристическите
предприятия, от анализа на данните става ясно, че доста голям ефективен
процент принадлежи на ръководни кадри.Сборът от процентите на ръководните
позиции е около 90 % (сбор от трите вида ръководни кадри заложени е
анкетата).
Това означава, че анализът на анкетата ще се проведе в духа и от гледната
точка на мениджърския екип на всяка структурна единица.
Ръководните кадри от най-високо равнище са 33,3%. Тук е положително да
се забележи, че ще имаме отговори от трите реда в йерархията на мениджмънта,
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а именно ниско, средно и високо ниво на управление и взаимодействието между
тях. В графа други влизат 11,7% на служители в туристическата индустрия, в т.ч.
офис сътрудник, рецепционист, служител от отдел резервации, стюардеса,
барман, както и организатор дейности.
Почти половината от анкетираните заемат своите длъжности е
предприятия с численост до 50 души (44%). По определение знаем, че в тази
графа попадат микропредприятия – до 10 души и малки предприятия до 50
души. В графата от 51-150 души отчитаме отново сравнително голям процент –
32%, а предприятията с над 250 души персонал са – 24%.
Графика.5 Позиция в предприятието
По отношение на собствеността на предприятието, значителна част от

Позиция в предприятието
Ръководител от найвисоко равнище

33.30%

Ръководител от
средно равнище

32%

Ръководител от найниско равнище
Други
0.00%

24.0%

11.70%
20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

анкетираните работят в изцяло български фирми - 82,7%. Някои от фирмите са с
напълно или частично на чуждестранни юридически лица. Последните следват
политиката на фирмата-собственик и изпълняват нейните разпореждания. В
туристическия бранш се забелязва силно влияние на английския пазар, който се
явява и главен собственик или съдружник в тези смесени или напълно чужди
предприятия.
Под подобряване на бизнес средата в конкретния случай с туристическата
индустрия ще вземем предвид повишаване на конкурентоспособността на
фирмите от бранша.Тук следва мениджърския състав да я наясно с пазарните
тенденции, да е маркирал проблемите във своята фирма и да повиши нивото на
обслужване, качеството на туристическия продукт, непрекъсната адаптивност
към изменящите се потребности и интереси на туристите и осигуряване на
високи икономически резултати.
52,8% са наясно с проблемите и нуждите на своята фирма и имат визията
за това как да се подобри състоянието им. От друга страна 40,3% са частично
наясно с методите и способите за увеличаване на капацитета, както на
служителите, така и на самото предприятие. Това е доста голям процент, тъй
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като в себе си понятието „частично” може да крие голяма доза незнание и
неувереност. Само 6,9% си признават, че нямат представа как да се случи
подобряването на бизнес средата.
Въпросът „Ползвате ли консултантски услуги”, следва логическата рамка
на изследването, а именно да се изхожда от общото към частното. На
предходния въпрос бяха дадени отговори за степента на запознатост с
повишаване на ефективността на предприятието, а сега директно пристъпваме
към способ за постигането на целите-ползването на консултантски услуги. Тук
данните за съжаление не са напълно одобрителни относно нуждата от намеса от
специалисти. От графиката виждаме, че един голям процент са отговорили
негативно - 44,7%, което е почти половината от анкетираните. Отговорилите с
„Да” са едва 24%, към тях можем да причислим и отговорилите „частично” –
33,3% , които все пак са наясно с услугите.
Доста висок е процентът от анкетираните, които отговарят положително
на въпросът дали са усвоявали пари по тези програми. През последните две
години са 54,7%, а преди повече от две години 17,3%. Никога не са усвоявали
пари по фондове 28%, което е приемливо. Тези високи положителни проценти
показват една висока гъвкавост, заинтересованост от страна на тези
предприятия. Показва още, че за тях не е проблем да създадат проект за
кандидатстване, а дори да се допитат до консултантска фирма за изготвянето
му.
При кое от следните обстоятелства бихте се обърнали към
консултантска помощ? Този въпрос умишлено беше оставен с отворена опция
за няколко възможни отговора, затова и процентите надхвърлят 100%. От
данните можем просто да кажем кои възможности за консултиране сред
анкетираните са с най-голямо предпочитание. На челни позиции с най-голямо
предпочитание 45,30 % са поставили „стартирането на нов бизнес” на първо
място. Това говори за силно ориентиран предприемачески дух и желание за
развитие и нужда от допълнителни умения за тази дейност. Консултирането във
фазата на стартирането подпомага разработването и поставянето на изпитание на
бизнес идеята и преодоляването на основните трудности, като изискванията на
административните тежести, а търсените услуги са главно в счетоводството,
деловодството и маркетинга.
Фазата на растеж е предпочетена от 34,7% , като това е с цел фирмата да се
установи трайно на пазара и да продължи да реализира икономическа печалба.
При промяна на организационната структура имаме 29,3%, а за
оптимизиране на разходите 22,7%, пред фалит 17,3%. Интересно е, че графите
маркетинг и обучение на ръководния персонал остават на последно място с
огромна разлика. Причина за това може да е мнението, че фирмата не отчита
като проблем факта, че маркетинговите инструменти и повишаване на
управленския капацитет биха били ключови за подобрение на фирмената среда.
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Графика 11. При кое от следните обстоятелства бихте се обърнали към
консултантска помощ
Стана ясно, че консултантските услуги са не дотам популярен способ за
подобряване на фирмената среда или по-скоро се ползват с известни резерви. Ще
изясним каква е причината за не толкова честото прибягване към консултантска
помощ.
Доста голям превес взема липсата на доверие в консултантската услуга 30%. Макар, че професионалните консултанти в България също действат по
стандарти и се изисква сертифициране, голяма част от анкетираните таят
недоверие в качеството на услугите, или по-скоро не са запознати в стриктното
изпълнение от страна на специалистите. Други (26,7%) се съмняват, че
консултантите биха подходили адекватно.(8%) не могат да пречупят в
съзнанието си, че подобен подход не е някаква прищявка, а реална
необходимост, (24%) не могат да открият е региона си подходяща консултантска
услуга. В графа други (11,3%) попадат малки и разнопосочни отговори като:
липса на средства, убеденост, че и сами ще се справят или разчитат на
допитване от приятели или ползване допълнителни умения на служител от
фирмата
Най-общо беше ограничен изборът до 4 вида консултантски услуги.Разбира
се спецификата на различните фирми, налага различен подход. Въпросът не
изисква един правилен отговор. Отговорите не сумират 100% , а по-скоро се
подреждат по предпочитания и нужди на фирмите.
Между видовете няма силна разлика в потребността.От маркетинг и
продажби се нуждаят 27 от анкетираните (36%) , от счетоводство и одит 16 от
анкетираните (21,3%), от професионален коучинг и менторинг 28 от тях (37,3%),
от IT услуги 23 от анкетираните (30,7%)
Потребителите на подобни услуги единодушно заявяват, че това е довело
до увеличаване на печалбата.
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Положителната впечатления от консултантската дейността на тези, които
са използвали консултантски услуги е едва 46,7%. Това не е висок процент, тъй
като все още на тази дейност не се гледа с доверие или качеството на услугата не
е било на ниво
Други 38,7% не са наясно какво да очакват и реално не са изчислили
ползите от ползването на консултант, от там и недоверието към тази професия.
8% са категорични, че това не и довело до каквато и да е промяна във фирмената
среда.
Анкетираните са склонни да заплатят за консултантска услуга, която би
довела да иновация. По този въпрос отговорите са категорични. Положителните
„Да” и „Категорично да” сборуват 96%. Интересното е, че на предишен въпрос
висок процент имаше и отговорът стартиране на нов бизнес. Забелязва се една
ориентация към продукта, към услугата, не толкова към мениджмънта, което
заложихме като допълнително условие в нововъведенията за фирмен растеж.
За желаните качества на консултанта също може да се посочи повече от
един верен отговор. Различните твърдения могат да се посочат и в различна
графика, тъй като тези проценти сборувано не са част от едно цяло, а показват
какъв процент от общото представлява всеки един избор. В този случай можем
да кажем, че 57,3% от анкетираните желаят консултантите да се справят с
фирмените резултати преди всичко друго, а 50,7% са отишли при опит в
извършване на промяната, 42,7% смятат, че специалистите трябва да имат
качества в сферата на УЧР и при това да бъдат иновативни. Именно тези 29,3%
считат за необходимо обучението на управленския екип за постигане яснота и
прозрачност на процесите, правата и отговорностите на всеки фирмен служител.
Едва 22,7% от отговорите твърдят, че независимото консултантско мнение е от
значение.
Как ще степенувате по важност за организационното развитие на
вашата фирма следните елементи? Този въпрос е от тип семантичен
диференциал. Анкетираните според тяхната оценка избират някаква стойност
между 1 и 6, в зависимост от това дали разпознават конкретния елемент като
неважен или важен. Стойностите близки до 1, означават, че анкетираните
преценяват въпросния елемент като незначителен, а тези близо до 6 с
изключителна важност.
От голямо значение е разбира се, кой бизнес от сектор Туризъм е
анкетиран по отношение на „технологиите”. Хотелиерската и туроператорска
дейност имат значително по-голяма нужда от съвременни информационни
системи и технологии. Чрез използването на глобалната интернет мрежа,
туристическите предприятия разширяват пазарите си , създават си нови канали
на дистрибуция, онлайн резервации, реклама, платформи за продажби на
пътувания.
По отношение на наемането на служители без опит, както и неговите
отговори на първо четене будят противоречие. С положителен отговор „Да
напълно сме склонни да наемем служители без опит” са отговорили 75% от
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запитаните. В сектор туризъм основен проблем е сезонността, което след себе си
води голямо текучество на кадри.
Точно затова мениджърите в туристическата индустрия са склонни да
наемат хора без опит, като характерно за туризма е обучение на работното
място. Към тези категорични 75% можем да добавим и другите 19% също с
позитивен отговор, макар и не толкова категоричен. Едва 5% и 1% са
отрицателните отговори. Това от една страна е изключително добра стратегия,
тъй като се дава възможност на млади кадри да стартират своята кариера без
особени изисквания за опит, а за работодателите е възможност да вземат и
обучат служители по собствени изисквания. От друга страна се крие риск от
произтичащата неопитност на тези кадри.
20% от всички анкетираните на тази опция посочват, че семинари по
време на работния процес биха били полезни.Най-големият процент е за
„обучение на работното място” 74,70%, 53,3% биха организирали кратко
обучение преди започване на работа.Това се случва най-често в
туроператорската и турагентската дейност.
По отношение на компетенциите, които трябва да бъдат развити в
следващата една година, отново имаме няколко възможни отговора . В този
случай дори сме посочили анкетираните да изберат по четири опции, като
области, в които имат нужда от развитие и допълнителни обучения. Като наймного предпочитани са маркетинг уменията 60%, разбира се чуждите езици 56%,
комуникационните умения 54,7% и мениджмънта.
По-на заден план остават компютърните умения 37% , водене на
преговори 32% и умения за обучение. Последните умения са по-скоро
необходими на длъжности в офис, не дотам свързани с директен контакт с
клиенти.
Специализирано обучение или тренинг са провели през последните две
години 48% от запитаните и то на всички служители, 36 % са предпочели само
на някои специфични дейности да се проведат такива, а 16% са казали, че не са
провеждали подобни по-мащабни обучения.
Според данни през последните няколко години чуждестранните
работници по българското Черноморие
формират около 25-30% от
нискоквалифицирания персонал. Сезонните места са заети предимно от
Молдова, Украйна и Русия. Голяма част от тях постъпват без да ползват
посреднически компании и затова реалният им брой не известен и остават извън
статистиката.
Несъмнено материалните бонуси са доста силен стимул за служителите.
Сега с този въпрос ще разберем какво мотивира ръководството на една компания
да отдели средства по това направление. Най-висок процент принадлежи на
опцията „да поощря служителите” 62%, което показва отговорност към
служителите. Сплотяването на екипа е с 15%, а 11% (добър имидж) са загрижени
за имиджа на компанията и 8% спазват традициите за раздаване на бонуси. Само
4% биха използвали опцията за намаляване на облагаемата печалба чрез
финансови поощрения за служителите. Абсолютно никой не е дал негативен
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отговор, което означава, че при излишък на ресурс всеки мениджмънт би раздал
бонуси.
Официалните данни напълно съвпадат с мнението на анкетираните. Оказва
се, че 71% не биха направили компромис с чуждестранен персонал, а 29% са
напълно съгласни, тъй като за тях това е намаление на разходите за заплати.
Проблемът с чуждестранните работници произтича от факта, че в повечето
случаи използват идването си в България като почивка на море, а не като работа,
има езикова бариера (не говорят западни езици), масово е се явяват на работа
дори и при сключен договор. Друг проблем е това, че визите им изтичат на
третия месец. След този период собствениците на обектите остават без персонал.
Корпоративната социална отговорност се оказва „ноу хау” за повечето от
българските компании. В изследването, обаче става ясно, че само 25,3% не
извършват подобна дейност.
Параграф 2.2.2 е Качествен анализ на данните.
интервютата на фирми свързани с туристическия бизнес

Резултати

от

Интервюирани бяха мениджърите на 5 фирми. Тъй като разглеждаме
българския туристически продукт като трилогия на пътуването или т.нар
основен туристически продукт: храна, настаняване и транспорт, респондентите
са съответно 3 управителя на хотел, 1 управител и собственик на транспортна
фирма с лиценз за туроператор и 1 управител и съдружник в ресторант.
Интервюираните са местни лица, опериращи на вътрешния пазар без
чуждестранно участие. По отношение на броя на персонала в активен сезон
хотелските обекти наброяват 80-100 души численост, като имаме предвид, че
говорим за три обекта 4 звезди, ресторантът е също сезонен обект, предлагащо
уникално по рода си кабаретно шоу, съчетано с елементи от българска кухня –
35-40 персонал и транспорта фирма с целогодишна дейност поддържаща
редовен персонал от 25 души, оперираща и в двата туристически сезона в
България, а именно летен морски и зимен – ски, като в летен сезон поради поголемия обем от работа персоналът се увеличава с от 10-15 допълнителни
служители (шофьори и организатор дейности и трансферни екскурзоводи).
Всички интервюирани мениджъри споделят мнението, че управлението
им в туризма започва да става все по-голямо предизвикателство. Изключително
динамичната среда и все по-осъзнатият и изискващ клиент (турист) и пазар
поражда нуждата от пазарно ориентирано управление. Или с други думи казано
мениджмънта е длъжен да се съобрази с потребителското търсене и да осигури
ноу-хау в туристическия продукт. Нововъведения в сградния фонд, високи
технологии, допълнителните услуги, развлекателни дейности и удобства в
хотелиерската дейност .
Христо Христов – управител на „Zornitza Sands” 4 stars, твърди, че
„високите технологии постепенно набират скорост, пространството се
дигитализира и ние не можем да останем безучастни. В България вече има Ihotel изцяло оборудван с електронен достъп”
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Хотелиерите казват, че по време на сезон и дори през цялата останала
година събират потребителски мнения за свои клиенти чрез анкетни карти или
чрез средствата за масова комуникация (Facebook, Instagram, рейтинг на Booking,
фирмен сайт). Това им осигурява допълнително проучване на потребителското
поведение и анализ на пазара.
Организацията и управлението на цялата хотелска мрежа подлежи на
мобилизация на информационни, финансови, технологични и маркетинг и
кадрови ресурси ресурси. Транспортният бизнес заявява, че се също изисква
сериозен мениджмънт по управление на качеството и разрастване на нови
пазари. Изискванията е по безопасност са безкомпромисни и все повече трябва
да се придържаме към европейските стандарти. Поради спецификата си този
бизнес споделя проблем с менажирането на кадри (шофьори).
Ресторантьорството също среща кадрови проблеми , но също така се стреми
управление на качеството по отношение на продукта.
Управителите имаха сходни мнения, че в зависимост от заеманата
длъжност, имат различен подход към управлението на служителите си. Прави
впечатление, че техните методи до голяма степен съвпадат с пирамидата на
Маслоу. По-ниско квалифицираният труд се задоволява и управлява по-лесно с
материални стимули, докато по-квалифицираният персонал се задържа с
делегиране на повече отговорности и права, с цел приближаване до едно повисоко ниво на управленска дейност. Редом с това, твърдят да осигуряват
непрекъснато повишаване на компетенциите и знанията на служителите.
„Ние инвестираме в нашите служители, обучаваме ги по наш маниер на
работа, поемаме разходите по техните допълнителни квалификации, но
само на тези, в които виждаме потенциал и лоялност.” – казва В.М управител и собственик на хотел „Kavkaz Golden Dune” – 4 звезди.
“Да работата не е лека, но ако подредиш приоритетите си и намериш
баланса в работата си нещата се случват. Държим на отдадените към
фирмата служители и те съответно получават високо заплащане и са
предпочитани в по-хубави дестинации и курсове, в крайна сметка те са
лицето на фирмата и градят нашия имидж.” – Велислава Крумовауправител на транспортна фирма Калея ООД
На
въпроса
как
повишават
своят
управленски
капацитет
изследователският екип остана приятно изненадан. В последните няколко
години интервюираните са придобили допълнителни магистърски степени по
„Управление на туризма”, докторска степен в направление: „Икономика” в
процес на придобиване, участия в множество семинари по управление, анализи и
решения (Бургас-хотел Аква) и обучения, туристически борси, награди за „висок
професионализъм и лидерски умения в туризма - 2018, кръстосани
тиймбилдинги с други хотелски вериги, допълнителни курсове по „Маркетинг в
туризма”, Международна кръгла маса „Дигитална трансформация в туризма”
Качеството
на
продукта
се
явява
ключов
фактор
за
конкурентоспособността на интервюираните, В
ресторантьорския бизнес
нашият респондент потвърждава, че се възползва от възможността да използва
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диверсификацията, базирана на особеностите на нашата национална кухня и да
добави полза към към крайната измерима стойност с неизмеримостта на
емоционалното въздействие „Идентичността на българската кухня поднесена
по елегантен начин, може да изгради имиджа на дестинацията”
Ноу –хау в хотелската база - подмяна и създаване на водни и ел. инсталации
с цел оптимизиране на разходите. Инвестиции в кухненско и климатично
оборудване, повишаване качеството на кулинарната продукция
“Нашият „Маркетинг отдел” се грижи за управление на бранда
използвайки все повече канали за масова информация и социалните мрежи,
добрата репутация и рейтинг за нас са от значение”, споделят хотелиери.
Въвеждаме с помощта на консултанти иновативната система Booking
engine софтуер, с която да обединяваме информацията и заявките от всички
резервационни канали и туроператори
Стараем се да возим нашите клиенти с последни модели превозни
средства отговарящи на всички стандарти и изисквания за емисии Евро 6,
който фиксира преди всичко по-ниски максимални стойности на прахови
частици и азотен оксид за емисиите на километър. Дигитализирането на
нашите служители е въпрос на време. По този начин техните задачи (наряди)
за изпълнение ще се получават бързо и без губене на време и излишна
документация - отговарят от транспортната фирма.
Ноу-Хау в обучението провеждат посредством допълнителни
квалификационни курсове, семинари по нови методи на пекарството,
готварството, карвинг за шефовете на хотелските ресторанти
 Обучение по Управление на маркетинга,Управление на продажбите
 Практика за посещение в края на всеки сезон на хотелска верига,
доказала се в бизнеса с добри практики.Обмяна на опит чрез
кръстосани обучения.
 Обучението на място, по време на работния процес е конкурентно
предимство
 Поощряване
на
иновациите
по отношение
на
идеи
и
експерименталност
По отношение на лидерството единодушни бяха всичките интервюирани,
че трябва да се вземат предвид все повече качества. Мениджърите споделят, че в
последните години им се е наложило да подобрят, променят и нагодят личността
си към лавинообразните тенденции на пазара. Средата е комплицирана,
управлението на кадри и департаменти става все по-сложно в условията на
непрекъсната промяна. Като че ли най-подходящ e ситуационният подход, тъй
като казусите и хората участващи в тях за различни.
 Допълнителни материални стимули, бонуси и награди са включени в
изпълнението на задачите.
 В условията за сезонност, утвърдили се служители остават на заплата
(макар и по-ниска) и през неактивния сезон (неработен).
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Мениджърите насърчават дават свободно поле за споделяне на мнения
идеи за подобряване на средата, обмен на информацията между служителите и
самото ръководство. Работата в екип, стимулиране на ученето и развиване на
потенциала е особена важност за тях и се мотивира допълнително. Чрез
мотивации и допълнителна ангажираност управителите повишават потенциала
на служителите си като стратегия за увеличаване на икономическите ползи за
бизнеса си .
Сезон 2019 сме готови да посрещнем с нововъведения в сградния фонд и
резервационните системи и вложения в сферата на технологиите дигиталния
маркетинг. Отново ни очаква криза по отношение на кадрите, споделят
интервюираните. Усещаме една липса от страна на държавата въпреки всички
усилия, които се правят от страна на Министерство на туризма. Винаги е имало
тенденциозност по отношение на резултатите от всеки сезон, но тенденциите за
трудно лято 2019 е налице.
Съкратените чартърни програми от страна на авиационните компании, са
в следствие на по-ниското търсене на България като дестинация и завръщане на
пазара на страни като Египет и Тунис. Ние сме наясно какво трябва да бъде
качеството на туристическия продукт, но ниската цена изискана от
туроператорите и ценообразуването не позволява да вложим повече от
себестойност и реализиране на приемлива печалба. Намаленият прием на
студентите в специалност „Туризъм” във висшите училища означава, че след
известно време ще има още по-голяма недостиг на кадри. Но какви и да са
условията тази година отново сме готови да посрещнем с висок
професионализъм и качество по отношение на обслужването на клиентите.
Казват още, че не разчитат на държавата, но след като сектор „Туризъм”
внася значителен дял от БВП на страната и редом с туризма печелят и други
отрасли, би следвало тя в лицето на съответното Министерство на туризма да се
явят главен консултант на бранша, а Министерство на образованието главен
обучител и мотиватор на потенциалните бъдещ кадри. Държавата е тази, която
трябва да има този набор от специалисти и професионалисти (практици и
теоретици), които да създадат добър имидж на България като дестинация, а ние
ще се погрижим за добрия туристически продукт.
Казусът HACCP-системи – хотел Глобус
Местоположение на Хотел Глобус, Слънчев Бряг.Хотел Глобус е с
централно местоположение. Хотелът разполага с a-la-carte ресторант и два
ресторанта по система HB (half board) – закуска и вечеря.
Като притежание на туроператорът „Balkan Holidays“ (със смесено
участие), хотел Глобус посреща основно гости от Обединеното Кралство.
Характерно за този тип контингент, е че имат изключителни изисквания по
отношение на храната (качество, произход, температура, начин на приготвяне и
съхранение по блок масите).
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Бяха породени редица проблеми свързани с изхранването на гостите, за
което вътрешният отдел към департамент „Health and Safety” (Здраве и
безопасност), част от който до скоро бе и авторът, предприе мерки по
привикването на външен консултант по внедряване на HACCP (Hazard Analysis
and Critical Control Point) в буквален превод означава Анализ на опасностите и
контрол на критичните точки – системи.
Критичните точки представляват точки от производствения цикъл на
храните, в които може да се елиминират възможните биологични, химически и
физически опасности за човешкия организъм. Ако контролът в тези точки не е
достатъчно задълбочен, то тогава е възможно да бъде застрашено здравето и
дори живота на консуматорите. Именно наличието на внедрена и сертифицирана
HACCP система осигурява това да не се случи.
След проведена среща с фирма консултант по тези проблеми и
предвиждане на проблема бе разработен следния план основан на седемте
международни HACCP принципи :
 Принцип 1. Анализиране на опасностите.
 Принцип 2. Идентифициране на критичните контролни точки (ККТ)
в процеса.
 Принцип 3. Установяване и въвеждане на критични граници за
всяка ККТ.
 Принцип 4.Установяване на система за наблюдение (мониторинг)
на ККТ.
 Принцип 5. Определяне на коригиращи действия.
 Принцип 6. Въвеждане на процедури за проверка (верификация) на
НАССП.
 Принцип 7. Документиране на НАССР системата и записи.
Ползите в хотел Глобус от внедряването на системата бяха следните:
 намаляване на инцидентите и здравните проблеми;
 намаляване загубите на време и средства от отсъствия по
здравословни причини;
 положителни изменения във вътрешната нагласа на служителите
към подходящата за тях работна среда;
 повишено доверие не само на служителите, но и на клиентите,
партньорите и на обществото като цяло.
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Казус „Легионела”- хотел Sunny Day – Club, к.к . Слънчев Бряг
 Хотелът има стратегическо местоположение в близост до Аквапарк
Action. Разстоянието между центъра на Слънчев бряг и имота е 2 км.
 Той предлага ежедневна закуска на шведска маса.
Месеци след приключването на един от летните сезони, хотел Sunny Day
Club, получава оплакване от техен гост, че по време на престоя си се е заразил с
„Легионела” 2. По случаят протече разследване, но не това е целта на нашия
казус.
Мерки: От мениджмънта на хотела взеха мерки по подобряването на
водната инсталация, където биха могли да се разпространят подобни малки
частици вода, заразени с легионела. За целта бе изготвено становище от инж.
П.А с диплома серия........, УАСГ- София, рег.№......, 2004 г. с
Препоръки за изграждане на инсталация от хромникел, както и третиране
на питейната вода с хлорен диоксид, като профилактика
Резултат: Намалява образуването на потенциално канцерогенните халогенни
форми
Надеждно измерване и контрол
• Безопасно унищожава бактериите на легионела, дори и в сложни тръбни
системи
• Унищожава биофилма – среда за развитието на легионела
• При непрекъсната употреба не позволява образуването на нов биофилм
• Подобряване на имиджа на хотел, и тъй като западните туристи държат
изключително много на сертифицирането за качество и сигурност, това вдигна
рейтинга и записванията за следващия сезон
Казус „Добър мениджър” – “ Zornitza Sands” – Хотел
Локация: Разположен непосредствено на морския бряг между Елените и
Св.Влас
Характеристики: 4* , тип семеен хотел,
Басейни за възрастни и деца,
SPA и фитнес център
Основен ресторант и A-la-carte
Аниматорски програми за деца и възрастни
Три бара със специално подготвени шоу програми
Легионерската болест е вид пневмония, която се причинява от бактерията легионела (Legionella
pneumophila) и сродни на нея бактерии. Респираторната инфекция, наречена Понтиак треска, е по-лека
форма на заболяването. Заразяването с легионерска болест обикновено става чрез вдишване на малки
капчици вода (аерозоли), заразени с легионела
2
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От години управителят на хотел “ Zornitza Sands”- Христо Христов залага
изключително много на своето лично управленско усъвършенстване и това на
служителите заемащи ключови места в хотела. Лично отговорен към всеки един
член от екипа на хотела.
Мисия: Непрекъснато развитие на:
 мениджмънта на Zornitza Sands (в лицето на г-н Христо Христов управител);
 повишаване на компетентността на човешкия фактор в хотела;
 наемане на многофункционални с тенденции за развитие служители;
 конкурентоспособност.
Изпълнение:
 самообучение и участие в различни семинари (мениджърско ниво);
 управление на хотела, анализ, решения, резултати;
 сертификат обучение „Маркетинг на хотела” ;
 придобиване на нови допълнителни степени на висшето образование и
сертификати за преминато обучение и специализация (мениджърско
ниво);
 обучения за своите служители по готварство, пицарство, карвинг, езици
и технологии;
 ползване на външни IT услуги и специалисти по дигитален маркетинг;
 международна кръгла маса „Дигитална трансформация в туризма”
София.
Резултати: Благодарение на проведените обучения и помощта на
консултантите по технологии и дигитален маркетинг, хотелът разви успешно
своят бранд, разпознаваема марка за семеен хотел, добре управлявана
информационна мрежа за резервации и реклама, отлично подготвени кадри на
ключови за дейността длъжности, удовлетворен персонал, и собственици,
повишен управленски капацитет в лицето на управителят Христо Христов
 Приз за висок професионализъм и лидерски умения 2018: Златен приз на
сп. „Туризъм и отдих”
 Златен приз за „Най-добър морски хотел за семеен туризъм” 2018
 Приз „Любима марка” за хотел Zornitza sands- 2017
 Награда на от Booking.com „Guest Review Awards 2018”- 8,5 out of 10
 Признание за рейтинг от руския Top Hotels „Участник рейтинга отелей
tophotels”
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Казус : Бутиков Хотел Вентура
Разположение: квартал Аспарухово, град Варна. 4 двойни стаи със
спалня, 8 двойни стаи Делукс, 2 малки апартамента, изискан класически
стил
Възложение към консултантска компания:
Описание: Консултантски услуги по отношение на изграждането на
хотелския продукт, управление на рекламата и маркетинг дейностите,
оперативно управление и ефективност.
Основни консултантски дейности
 ценообразуване и договаряне
 управление на приходите
 маркетинг дейности
 бюджет и планиране
 хотелски продукт
Бяха изготвени: Презентация на продукта; изготвяне на оферти;
оптимизиране на заетостите; онлайн представяне; маркетингови канали;
инструменти за анализ
Резултати:
 концепция за развитие на хотелския продукт;
 създаване на оперативен годишен бюджет;
 дефиниране на показатели за ефективност;
 отчети, контрол на индекси и показатели, предложения за
оптимизиране.
Насоки за развитие на хотелския уеб сайт и превръщането му в канал за
продажби

31

2.2.3. SWOT – анализ на данните от анкетата
Силни страни

Слаби страни

Растящо значение на интелектуален капитал
Обучените кадри създават конкурентно
предимство
Стимулиране на обучението, развитието на
кариерата в туризма
Стремеж на мениджмънта към
себеусъвършенстване
Наличие на програми за обучение в туризма във
ВУ и СУ, както и ЦПО
Техническа помощ от ЕС, чрез финансиране на
проекти и консултантски услуги като
"инструмент за учене"
Наличие на орган БАУКО регулиращ дейността
на КУ
Наличие на професионални консултантски
решения в България

Слаба връзка между бизнеса и
образователната система
Недостатъчен кадрови потенциал
Слабо доверие в бизнес конс. услуги
Непознаване на консултантските услуги от
туристическата индустрия
Липса на качествени образ. и
консултантски решения и програми по
регионите
 Остаряла образователна инфраструктура и
влошено качество на образователната
система
Несъответствия между квалификационни
умения и компетенции
Малко научни изследвания в областта на
туризма
Лош национален маркетинг план на
правителствено ниво

Възможности

Заплахи

Създаване на работни казуси
Провеждане на семинари и практически срещи
Въвеждане на програми по дигитални умения
на обучаемите в професионално направление
туризъм

Влошаване качеството на туристическия
продукт, вследствие на неподготвени кадри
Лоши бизнес решения, породени от слаб
управленски капацитет

Неправилно използване на програми за
финансиране поради липса и непознаване на
 Програми на национално и европейско ниво
консултантската дейност
(Структурни фондове, Развитие на селските
райони) с цел повишаване компетентностите на Некомпетентни консултанти и неспазване
кадрите
на етичния кодекс на БАУКО
Актуализиране на учебните програми във Лош имидж на консултантската дейност
висшето образование.
Неконкурентноспособност на фирмите от
Оперативна
програма
"Иновации
и туристическия бранш пред основните
конкурентоспособност" 2014-2020
съперници на пазара и други туристически
дестинации
Ефективно взаимодействие между бизнеса и
академичното образование
Увеличаване
добавената
стойност
маркетингови и дейности за имидж

чрез

Обмяна на добри практики и иновативни
технологии от ЕС
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Точка 2.3 Изводи и препоръки от анализа. Аналитичната част се
основава на методологията и методическите въпроси, разработени във втора
глава на дисертационният труд и имат целева насоченост към предмета на
изследване и поставените изследователски въпроси. Осъществено чрез по
смисъла на смесеното изследване, чрез качествен и количествен анализ на 75
фирми от туристическата индустрия. Количественият анализ (анкета с 28
въпроса) даде представа по засегнатите въпроси в цифри, а качествения анализ
ни даде възможността е една неформална обстановка да предразположим
интервюираните 5 управителя на фирми от трите клона на туристическия бранш,
да споделят реалните проблеми в бизнеса и с какво обучението и
консултирането би им помогнало.Тези два анализа и обобщеният SWOT- анализ
Изследваните 75 фирми се отличават по характера на тяхната дейност :
в т.ч. бяха анкетирани: хотели, хотелски вериги (местни и чуждестранни
вериги), туроператори, турагенти, транспортни фирми, авиационна компания,
Съюза на браншовите екскурзоводи, ресторанти, сезонни франчайз обекти за
хранене. Благодарение на всеобхватността на дейностите, получихме огромна
информация за реалните проблеми по отношение на обучението на кадри и
мениджмънт, както и за нуждите от консултиране на този бизнес.
В количествения анализ, впечатленията създаде ,неяснотата около бизнес
консултантската дейност, недоверие или по-скоро предпазливост по относно
услугите, които предлага, несклонност да се инвестира в ноу-хау по отношение
на развиването на дейността, една задоволителност от положението. Разбира се
не всички отговори бяха на това мнение. По време на интервютата нещата не
стояха по същия начин. Избрани бяха неслучайно 3 управителя (двама, от които
и собственици) на хотели, 1 собственик и управител на ресторант наложил се с
името си и безкомпромисно качество, както и 1 транспортна фирма, която в
последните години бележи ръст на клиенти и поети ангажименти, също така с
положителен рейтинг сред клиентите. Смисълът на тези интервюта беше да се
покажат добрите практики в бранша и да се докаже, тезата, че обучението и
консултирането са ключови за функционирането на бизнеса.
По отношение на кадровия потенциал е безспорен и потвърден факта, че
има дефицит на знания, компетентности и умения, необходими за да се добави
стойност към туристическия продукт. В други предприятия, от друга страна,
следят за таланти, идентифицират типа служители, които са лоялни и отдадени
на фирмата и стимулират тяхното развитие и растеж в полза на компанията и
работят за повишаване както на своят професионализъм , така и за увеличаване
на печалбата.
Забелязва се провеждане на неправилна политика от страна на
собствениците в туристическата индустрия и най-вече при хотелиерството,
където се влагат изключително големи финансови ресурси в суперструктура, а
по-малко във развитието на човешкия фактор в организацията. Разбира се, че
иновациите по сградните фондове са също значими, но това е една инвестиция,
която се изплаща след около 4-5 години. И ако няма реално кой да управлява и

33

обслужва компетентно и адекватно тези обекти, се обезсмисля и самото
инвестиране в строителство.
Осезаема е необходимостта от нови знания, актуални към динамично
променящият се пазар компютърни и дигитални, маркетинг и мениджмънт
умения.
Добрите практики от качествения анализ свидетелстват за:
- модерна актуална концепция за съвременния лидер и пример за
увеличаване на управленския капацитет чрез себеусъвършенстване с участия в
семинари, допълнителни квалификации, степени на образование, конференции;
- създаване на нова организационна култура с ефективно управление с
нови предизвикателства към мениджмънта;
- добри практики и ноу-хау в осъвременяване на сградния фонд,
модерни съоръжения съкращаване на разходите, софтуерни подобрения в
резервационните системи;
- потребяване
икономически резултати.

на

добри

консултантски

услуги,

водещи

до

Казусите (приложения 1-4) засвидетелстваха положителния ефект от
ползването на консултантска дейност, своевременните подобрения в имиджа на
туристическите организации
и
повишаване ефективността на кадровия
потенциал и крайния туристически продукт
Особено важно е осъзнаването на усъвършенстването на човешките
ресурси като стратегически процес в туристическите предприятия и
утвърждаване на конкурентното предимство на човешкия капитал, създаване на
набор от способи и процеси за оценяване на компетентността, гъвкави подходи
към служителите, оценяване на личните им нужди.
По отношение на управленския капацитет препоръките, могат да бъдат
в следната последователност и те да натрупат знанията и уменията по отношение
на фирмата си и да допуснат консултантската дейност като градивен елемент
при ресурсното осигуряване на организацията (било то материален или
човешки). Да следят добрите практики на свои конкурентни фирми в страната и
на международния пазар на туристически услуги.
Резултати от изследването- количествен анализ
 Непознаване
дейност.

от страна на индустрията

на бизнес консултантската

 Дефицит на знания, компетентности и умения за добавяне на стойност
към туристическия продукт.
 От друга страна предприятията следят за таланти, идентифицират типа
служители (лоялни и отдадени на фирмата) , стимулира се тяхното
развитие и растеж -> повишаване на професионализъм-> увеличаване на
печалбата.
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 Нужда от ноу-хау компетенции, по-голяма инвестиция в човешки ресурси,
отколкото в хиперструктура.
 Най- голяма нужда от консултиране в компютърни, дигитални, маркетинг
и мениджмънт умения.
Туроператорите и хотелиерите – основен ползвател на “training”,
coaching и “mentoring” (млади служители, чуждо участие на фирми и брандове
Резултати от изследването – качествен анализ


Модерна актуална концепция за съвременния лидер и пример за
увеличаване на управленския капацитет чрез себеусъвършенстване с
участия в семинари, допълнителни квалификации, степени на
образование, конференции.



Създаване на нова организационна култура с ефективно управление с
нови предизвикателства към мениджмънта.



Добри практики и ноу-хау в осъвременяване на сградния фонд,
модерни съоръжения съкращаване на разходите, софтуерни подобрения в
резервационните системи.



Казусите (приложения 1-4) засвидетелстваха положителния ефект от
ползването на консултантска дейност, своевременните подобрения в
имиджа на туристическите организации и повишаване ефективността на
кадровия потенциал и крайния туристически продукт.
Препоръки

 Да се допуска консултантска дейност като градивен елемент при ресурсно
осигуряване на организацията
 Да се следи за добрите практики на конкурентни фирми на пазара на
туристически услуги
 Да се насърчават качества като: работа в мрежа, комуникация, гъвкавост,
организационни умения,
 Провеждане на семинари и практически срещи, работни казуси
 Актуализиране на учебните програми във висшето образование,
 Взаимодействие между бизнеса и академичното образование
 Допълнителни програми на национално и европейско ниво по отношение
на повишаването на компетентностите на кадрите
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Заключение
Дисертационното изследване се проведе в духа на комбиниран подход
между проучване на съществуващата теория в областите на човешките кадрови
потенциал, управленското консултиране и обучителните практики в
туристическата индустрия и конкретен практически анализ за приложението им
във всички подвидове предприятия на тази индустрия.
В теоретичната част беше разделена параграфно на три части, съответно
по една за човешкият фактор и способността му за учене и усъвършенстване
през целия живот, същността на бизнес консултирането и неговият принос към
икономическия резултат на предприятията най-вече в лицето на управленския
потенциал и анализ на особеностите на туристическата индустрия и нейното
икономическо и социално влияние. Бяха разгледани различни теоретични
постановки и модели на управление, мотивиране и усъвършенстване на
„живият” ресурс на предприятието. Определена е значимостта на иновационните
методи (тренинг, коучинг и менторинг) Паралелно с това се направи връзката
между обучението на кадрите и консултирането като метод за повишаване на
ефективността на организацията и нейния персонал.
В методологията част бяха откроени специфичните начини на обучение и
консултиране на туристическата индустрия, чрез количествен (анкетен) и
качествен (5 интервю-беседи и 4 практически казуси)
Доказа се тезата на дисертацията - икономическата ефективност може
да се постигне чрез правилното управление на иновационните подходи и
процеси, възприети от фирмената стратегия нови технологии, продукти, нов
подход на управление, внедрени в организацията посредством правилните и
компетентни специалисти.


Идентифицираха се ключови компетенции и умения с потенциал за
създаване на нови работни места, заетост, ръст в производителността и
конкурентоспособност.



Доказа се, че ефективността на управленската дейност влияе пряко
върху човешкия фактор в туристическата организация и нивото на
притежаваните знания и умения (особен за работа в екип, за разпознаване
изискванията на клиентите и др.).



Правилните решения за човешките, материалните и финансови ресурси
за реализация на фирмения туристически продукт са свързани с
използване на комбинация от консултантски и обучителни услуги.
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СПРАВКА ЗА ПРИНОСИТЕ В ДИСЕРТАЦИОННИЯ
ТРУД
Научни приноси:
1. Обогатяване на теоретичното изследване за връзката между бизнес
консултирането и обучението и подобряване на икономическата ефективност в
организациите
2. Преглед и сравнителна класификация на методите : „тренинг”,
„коучинг”, „менторинг”
3. Проучване на прилагането на бизнес консултиране в конкретния сектор,
при туристическите организации.
Научно-приложни приноси:
1. Проведено дълбочинно изследване по отношение на използването на
обучение и консултиране в българските туристически организации
2. Качествен анализ и структурирани казуси за връзката между
управленския капацитет и методите за промяната му сред типичните български
туристически организации
3. Изведени тенденции за склонността на представителите на българските
туристически организации да инвестират в конкретен производствен фактор.

СПИСЪК НА ПУБЛИКАЦИИТЕ ПО ДИСЕРТАЦИОННИЯ
ТРУД
Статии и доклади
1. Възможности за кариерно развитие в туроператорска агенция „Томас Кук” Годишник Студентско научно творчество том XXXV, 2017г, Бургаски свободен
университет.
2. Стратегия за развитие на иновационни туристически продукт и услуги в
сферата на круизния туризъм на Българското Черноморие - Международна
научна конференция на тема „Синя икономика и синьо развитие“, БСУ 2018 г.
3. Изследване на публикационната активност в областта на развитието на ноухау чрез консултиране и обучение- Годишник Студентско научно творчество
том XXXV, 2017г, Бургаски свободен университет
4. Диагностика на пазара на круизни услуги по примера на „Carnival Cruise
Lines Corp. And Plc” - Националната кръгла маса "Морето - граница или
врата" 2017г.
5. Необходимостта от консултиране и специализирано обучение в сферата на
Синята икономика за еволюцията на предприемачеството в условия на
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устойчиво развитие - Националната кръгла маса "Морето - граница или врата"
2018 г.
6. Необходимост от бизнес консултантска дейност и кой ни консултира в
България - Годишник Студентско научно творчество- Бургаски свободен
университет, 2019 г.
7. Консултантски и обучителни услуги при кръговата и синя икономика Съвременни управленски практики X „Свързаност и регионално
партньорство“, Бургаски свободен университет, 2019 г.
Студии
1. Нарастване на управленския капацитет и връзката с динамиката на развитие
на малки и средни предприятия – Годишник Бургаски свободен университет том
XXXVIII, 2018г.
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