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I.

Обща характеристика на дисертационния труд

1.

Актуалност на проблема

Изключително динамичното развитие на туристическата индустрия изисква адекватни
стратегии, за да се пребори конкуренцията в този развиващ се сектор. Едни от най-ефективните
стратегии за конкурентоспособност са диверсификацията и иновационните подходи. Търсенето
на възможности за диверсификацията на туристическия продукт и иновациите в тази индустрия
са един от сигурните начини да повишим ефективността на дадена организация. Тези
стратегически подходи могат да предложат отговор на изключително важни проблеми на
нашето настояще. Те биха могли да подобрят условията на труд, да открият нови работни места,
да подобрят позицията на конкретното предприятие на пазара.

2.

Цел и задачи на дисертационния труд

Основната научна цел на дисертационния труд е след теоретично изясняване на
същността им, да се изследват диверсификацията и иновациите в туристическата индустрия и
възможностите за тяхното успешно прилагане, така че да се постигне дългосрочен ръст и
конкурентоспособност на туристическите организации.
Основни задачи на изследването, подчинени на неговата цел, са:
1.

Да се изследва същността на диверсификацията и иновацията в туризма;

2.

Да се направи системна характеристика на туризма;

3.

Да се предложат модели на добри практики за иновации в туризма;

4.

Да се проучат до колко и как се прилагат възможностите за диверсифициране на

туристическия продукт;
5.

Да се дадат насоки за диверсифициране на туристическия продукт;

3. Основна теза и хипотези
Основната теза на разработката е формулирана по следния начин: въвеждането на
иновации и диверсифицирането на туристическите предприятията води до подобрена
конкурентоспособност и спомага за решения по производствения фактор труд. Въпреки това в
туризма иновациите са умерени и еднообразни. Организациите ползват най-често собствени
средства, което се потвърждава от проведеното анкетно проучване, изведения анализ и
конкретните, представени на Вашето внимание изводи.
На основата на формулираната теза могат да се изведат следните хипотези:
1.

Диверсификацията и иновативните процеси спомагат за подобряване

ефективността на човешкия ресурс в туристическите организации.
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2.

Диверсификациите и иновациите имат положителен аспект върху представянето

на туристическите предприятия.
3.

Елементите на „синия растеж“ са пряко свързани с иновационната активност на

туристическите организации.
4.

Поради липсата на структурирани фондове за кредитиране и неголемия капитал,

с който оперират туристическите организации, възможностите им за иновиране и
диверсифициране на туристическия продукт са лимитирани.

3. Предмет, обект и методология на изследването
Предмет – Възможностите за диверсификация и иновации в дейността на предприятията
на туристическата индустрия
Обект – предприятия от туристическата индустрия, опериращи главно по Южното
Черноморие
Ползвани средства и методи – методологията на изследването в дисертационния труд
се основава на системния подход. При решаването на поставените научни задачи са използвани
различни изследователски методи и подходи, проучване на специализираната научна
литература, анализ и синтез, индукция и дедукция, като за набиране и регистрация на
статистически данни са използвани методите на анкетно, както и собствения ми практически
опит като мениджър и собственик на хотелски комплекс.
Авторът на настоящия дисертационен труд формулира основната хипотеза, а именно
въвеждането на иновации и диверсифицирането на туристическите предприятията води до
повишаване на финансовите резултати, способства за по-лесно намиране и задържане на
служители. Въпреки това в туризма иновациите са умерени и еднообразни. Организациите
ползват най-често собствени средства, което се потвърждава от проведеното анкетно
проучване, изведения анализ и конкретните, представени на Вашето внимание изводи.
Съществуват ограничения по отношение на проучванията в дисертационния труд до
толкова, доколкото анкетното проучване е базирано на извадка от представители на
туристически предприятия от Южното Черноморие.
4. Структура на дисертационния труд
Структурата на дисертационния труд се предопределя от съчетаването на предмета обекта
и изследователските цели и отразява възприетия от автора цялостен подход към
изследването. Трудът е структуриран в увод, две глави и заключение в общ обем 225 стр., от
които изложението заема 198 стр., 8 стр. ползвана литература и 19 стр. приложения.
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II Кратко съдържание на дисертационния труд
I. Глава първа: Диверсификация и иновации в туризма
1.1. Същностна характеристика на диверсификация

Терминът диверсификация означава - (от лат. Diversus - различен и лице - правене) разширяване на асортимента, промяна на вида на продуктите, производителността, фирмата,
осветяването на нови продукти с цел повишаване на ефективността на производството,
получаване на икономическа изгода, предотвратяване на банкрут.
Диверсификацията представлява стратегия за развитие на фирмата , осъществявана чрез
въвеждане на допълнителни дейности, различни от съществуващите продукти, услуги и пазари.
Диверсификацията като стратегически подход е обект на множество изследвания, в
които се търси и проследява взаимовръзката с постиганите чрез нея финансови резултати на
фирмите. В голяма част от тях се прави съпоставка между резултатите от свързаната и
несвързаната диверсификация, въпреки че все още липсва ясно очертана граница между тях.
Дълго време се е считало, че свързаната диверсификация е финансово много поизгодна. През последните години обаче постигнатите големи печалби от големите
мултинационални компании чрез диверсифициране в несвързани отрасли поставят под
съмнение това твърдение. Такъв е случаят с Canon, които диверсифицират своето производство
от фотоапарати до широка гама офис оборудване. Walt Disney, започнала като филмова
компания,

в

последствие

започва

изграждане

на

развлекателни

паркове

и

др.

Диверсификацията може да бъде полезен инструмент за развитие на фирмите във всеки сектор
на икономиката и местоположение. Трябва обаче да се има предвид, че няма рецепта за
успешна диверсификация. Успехът й зависи от множество вътрешни и външни фактори, които
трябва да бъдат внимателно проучени и взети под внимание при разработването на
диверсификационната стратегия на всяка фирма. Много важно е също тази стратегия да се
изпълнява и актуализира в съответствие с динамично променящите се условия и силната
конкуренция, в която бизнесът обикновено е поставен.
Успешната диверсификация ще осигури на фирмите конкурентно предимство при
постигане на поставените цели. С помощта на този стратегически инструмент те ще развият своя
бизнес чрез навлизане в нови сфери и/или пазари и ще намалят риска от загуби чрез
разпределяне на инвестициите си. Използването му обаче носи и своите рискове. Възможно е
той да даде тласък в развитието на бизнеса, но и да доведе до неуспех.
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Диверсификацията е стратегически подход за развитие на бизнеса. Ако се прави умно,
тя може да бъде изключително полезна. Чрез нея фирмите придобиват конкурентно
предимство чрез разнообразяване на своето производство, предоставяните услуги и/или
пазарите си. С успешното прилагане на различните й форми се повишава конкурентостта на
бизнеса на собствения пазар, увеличава се пазарния му сегмент, предоставят се благоприятни
възможности за проникване на нови пазари, на които конкуренцията е по-слаба или
практически не съществува. Това е особено полезно в моменти на криза, когато спадът на
икономиката се е отразил върху продажбите на традиционните за фирмата пазари. Чрез
диверсификацията

може

да

бъде

използвано

неедновременното

проявяване

на

неблагоприятни тенденции в различните сектори на икономиката и в различните страни. Така
бизнесът може да оцелее по време на рязък икономически спад, тъй като ще има продажби на
различни стоки и услуги на различни пазари. Ето защо диверсификацията се превръща все
повече в основен елемент в стратегията за развитие на много фирми. В същото време обаче тя
носи известни рискове и изисква инвестиции. Затова решението за диверсификация трябва
добре да бъде обмислено и планирано. Необходим е предварителен задълбочен анализ,
познания и опит при разработване и изпълнение на диверсификационната стратегия на
фирмата.
Предимства на диверсификацията:
•

Предоставя големи възможности за развитие и печалби.

•

Повишава конкурентостта на съществуващите пазари.

•

Открива нови, често огромни пазарни възможности.

•

Намалява финансовия риск, като го разпределя между няколко различни

инвестиции.
•

Предпазва от финансов срив по време на криза.

•

Предлага възможности за развитие на човешките ресурси и привлича

квалифицирани кадри.
•

Намалява оперативните разходи.

Недостатъци на диверсификацията:
•

Необходимо е много време и средства за начално проучване и разработване на

качествена диверсификационна стратегия.
•

За реализирането на всеки нов проект са необходими инвестиции и човешки

ресурси, което отмества фокуса от основната фирмена дейност.
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•

Някои видове диверсификация изискват значителни капиталови разходи,

човешки ресурси, технологии, маркетинг и други.
•

Стартирането на нов проект често намалява производителността. Фирмата не

може да осигури на старите си клиенти досега получаваното ниво на качеството на
традиционните продукти и услуги. Това води до недоволство, а понякога и до загуба на ключови
клиенти.
Диверсифицирането е сложен и отговорен процес, изискващ поемането на сериозни
отговорности. Успешното му реализиране може да осигури големи конкурентни предимства и
значително израстване на бизнеса. Неуспехът му обаче може да доведе до твърде
неблагоприятни последици. Затова е необходимо задълбочено проучване на фирмените
характеристики и пазарната среда. Успешната диверсификация се базира на силните страни на
фирмата и изборът на вярната посока. Тя не трябва да бъде спонтанен и необмислен ход, защото
носи своете рискове.
Във все по-конкурентна среда и все по-динамично развитие туризмът и той като всички
останали индустрии търси методи и стратегии за оптимално развитие и генериране на поголеми печалби. Диверсификацията е способ за запазване на икономическата устойчивост на
туристическото предприятие /организация, занимаваща се с производствена, стопанска и
търговска дейност/.
Туристическите компании рядко разширяват интересите си извън индустрията. В поголямата част те са малки и не са солидна финансова основа за диверсификация. Малките
големи туристически предприятия, които заемат стабилна позиция на пазара, свързват
търговския си успех с относително високите темпове на растеж на туризма и продължават да
увеличават мащаба на производството в рамките на последните.
Инициативата за диверсификация обикновено идва от предприятия от други сектори на
икономиката. Те са привлечени от туристическия сектор, поради редица обстоятелства: ниски
бариери за навлизане на туристическия пазар (включително ниски капиталови разходи в редица
сектори), ускорено развитие на туристическия бизнес, преобладаващата концепция за туризма
(често погрешна) като нещо много приятно или лесно, в допълнение това е свързано с
възможността за компенсиране на загуби и рискове в предприятия от други индустрии,
включени в диверсифицирани дружества.
Фирми за хранителни продукти като Nestlé (Швейцария) намират своя интерес в
хотелиерската и ресторантьорската индустрия. Водещи строителни компании, като Grand Travo
de Marsé във Франция, все повече навлизат в сектора за настаняване на туристи, а големите
търговски центрове (супермаркети, хипермаркети), като Neckermann в Германия, насочват своя
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капитал към сектора на туроператорите. В съвременните условия диверсифицираните
компании стават трудни за разграничаване. Те придобиват повече общо с конгломератите.
В туризма има три начина за разнообразяване на производствените дейности:
концентрични, хоризонтални и вертикални (конгломерат).


Концентричната (диагонална) диверсификация- предполага интеграция на
предприятия, които не са функционално и технологично свързани. Растеж на
туристическа агенция поради диференциация в рамките на вида услуга, в която
фирмата е специализирана (предлагане на допълнителни услуги на клиентите).



Хоризонталната диверсификация възниква, когато се съчетават предприятия,
които са на един и същ етап на технологичния процес, произвеждат същите
продукти или предоставят подобни услуги. Компаниите могат да си сътрудничат
временно или постоянно, както и да създават нови съвместни предприятия.
Пример за такава диверсификация в туризма е обединяването на хотели в
хотелски вериги. Хоризонталната концентрация е консолидирането и активното
навлизане на капитала на отделните компании на чуждестранните туристически
пазари чрез сливания или придобивания на хомогенни компании. Това е
особено очевидно в хотелиерския бизнес. Например, всички знаем, че
хотелските вериги като Sheraton, Mariotte, Novotel, Sofitel, Hilton и др. са широко
разпространени в различни страни по света, споразумения за франчайзинг,
договори за управление. Друг пример в туризма за хоризонтална концентрация
в туроператорската дейност е организирането на такива дейности, които не са
пряко свързани с настоящата специализация на туристическата агенция
(откриване на нови маршрути, дестинации, развитие на нови видове туризъм и
услуги и др.).



Вертикалната (конгломератна) диверсификация включва откриването на нови
дейности. Проникване на капитали на чужди пазари чрез сливания или
придобивания на фирми в различни сфери от туристическото обслужване.
Например, туроператор създава своя собствена агенция, отваря гаража си за
трансфери, по-късно изгражда хотели, ресторанти, отваря авиокомпанията си. В
световната практика вертикалната (конгломератна) диверсификация се случва
често, но е възможна само, когато се достигне определено количество капитал и
оборот.

Сред специалните мерки за диверсификация на туристическия продукт могат да се
откроят ;

10

1. Развитие на нови направления (страни). Често променящата се мода за туристическите
пътувания, натискът на конкурентите и желанието за разширяване на присъствието си на пазара
определят решението на туристическата агенция да разработи обиколки до нови страни или
нови маршрути.
2. Горните обстоятелства също така принуждават пътническите агенции да се обърнат
към използването на нови видове туризъм, например автобусни и круизни, екзотични и други
пътувания.
3. Общ интерес за всички туристически фирми е увеличаването на специалните
туристически пътувания в извън сезона, когато броят на пътуванията по традиционни маршрути
и видове туризъм е рязко намален. За тази цел туристическите фирми са принудени да
изследват есенните зимни дестинации и съответните видове туризъм (екскурзии за скиори,
екскурзии за посрещане на Новата година и за Коледа, екскурзии до тропически страни,
фестивали и специализирани турове и др.).

1.2. Изследване на специализираната литература в областта на иновациите в
туристическата индустрия
Цел и постановка на изследването:
Целта на настоящето изследване е да се направи кратък обзор на научната продукция
през последните години, което от своя страна ще послужи за бъдещи проучвания и анализи. Да
се направи оценка на публикациите до момента и да се направи сравнителен анализ на
научните трудове в българските онлайн научни публикации и на чуждите, като по този начин
ще се изведе важна информация за състоянието на развитието и актуалността на темата.
Изследването ще бъде използвано и да се дадат препоръки на база резултати.
Изследване:
„Иновацията е икономически феномен.” Една от ранните формулировки на думата
„иновация“ е на Йозеф Шумпетер, австрийски икономист и политолог. Според икономическата
теория на Шумпетер, икономическото развитие се дължи именно на иновации. Иновации в една
динамична среда, където старите пазари биват унищожени и заместени от нови - така
нареченото creative destruction.
В българските база данни има редица научни трудове, статии и реферати, свързани с
иновациите в туризма. За конкретното изследване са подбрани два онлайн български източника
на виртуални библиотеки на Университети с публикации по темата. Въпреки приносът на
иновациите за развитието на туристическата индустрия оказва се, че научните публикации на
тази тема от български автори не са много.
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В следващите таблици са систематизирани данните за периода от 2010-2017 г. по
ключови думи.
Първо се представят намерените научни публикации от научната е-библиотека в
Бургаски Свободен Университет. Тук се откриват общо 10 резултата с ключова фраза иновации
туризъм. Те включват автори като доц. д-р Златина Караджова и нейна публикация от 11.09.2017
„Обучението по туризъм в университет „проф. Д-р Асен Златаров и възможностите за
професионална реализация на студентите от едноименното направление” , където авторът
посочва, че за нуждите на доброто обучение се налага внедряването на компетентен подход в
обучението на бъдещите туристически кадри, внедряване в учебния процес на съвременни
образователни технологии, разработване на иновационни модели за управление на ВУ и
усъвършенстване на системата за тяхното управление.

В тази електронна платформа се

откриват и други трудове, свързани с иновации, чиито автори са Д-р Мария Нейкова и
публикацията й „Иновации и добро управление на местно ниво”, както и авторът на доклада
„Социални медии и туризъм” доц. д-р Диана Попова, в която е засегната нуждата от
използването на иновации в сферата на туризма. Туристическият продукт има комплексен
характер и за да може да се продава добре, трябва да предлага положителни преживявания от
контакта с дестинации, услуги и служители. Една от особеностите на този продукт е, че не той се
доставя до туриста, а туристът отива при него. Невъзможността да бъде дегустиран, усетен и
непосредствено съпоставен с подобни продукти, днес до голяма степен поставя успеха му в
„ръцете” на Web 2.0 приложенията Facebook, Twitter, Youtube, LinkedIn, Google+, Picasa и др.
Като микс от най-разнообразни компоненти, чийто брой значително се увеличи през
последните години, туристическият бизнес директно може да се облагодетелства от новите
комуникационни канали, които осигуряват много по-големи аудитории, по много по-ефикасен
и достъпен начин от традиционните канали.
Таблица 1 - резултати БСУ

Година
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010

Иновации
туризъм
4
1
1
1
2
1

Инвестиции
туризъм
4

1

Управление
туризъм
19
2
4
4
7
4
6
4

Маркетинг
туризъм
8
1
1
1
1
1

Графика 1
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На база Таблица 1, която е представена и с Графика 1 може да се заключи, че най-много
са свързаните публикации с ключовата фраза управление на туризма, а най-малко са
намерените публикации с ключовата фраза инвестиции туризъм, като през 2017 г. има наймного публикации, съдържащи ключовите фрази от изследването.
Изследването продължава по ключова фраза иновации туризъм в онлайн база данни
DLib виртуална библиотека на стопанска академия Свищов общо 142 публикации.

Таблица 2- резултати Свищов
Година
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010

иновации

туризъм

1
6
2

1
3
2

2
2
2
1

2
3
2
1

инвестиции
1
3
1

Иновационен
потенциал

управление

конкурентоспо
собност

Маркетинг

3
3

1
3
2
1
2
3
2
1

4
1

3
2
1

3
3

1
1

Графика 2
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Анализът на изследването на база данни в DLib виртуална библиотека на стопанска
академия Свищов по отношение на парадигмите констатира няколко факта: темата за иновации
в туристическата индустрия в българската база данни е слабо засегната и има твърде оскъдни
научни трудове. Най-голям ръст на публикациите се наблюдава при ключовата фраза иновации
туризъм; от разгледаните концепции най- много публикации по темата има през 2016 г, за
разлика от Таблица1, където те са през 2017 г., а през 2014 г. съответно те са най-малко. Наймного свързани публикации има с ключовата дума иновации и конкурентоспособност. От така
разгледаните ключови думи най-голям спад има през 2014 г., на практика почти липсват.
По ключова фраза иновации туризъм се откриват в онлайн база данни DLib виртуална
библиотека на стопанска академия Свищов- общо 142 публикации, а по ключова фраза
маркетинг в туризма те са 187.
Таблица 3 -резултати общо публикации Свищов

Година

Общо публикации по ключова
фраза иновациите в туризма
откриваме в онлайн база
данни DLib

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010

12
68
10
6
8
7
16
15

Общо публикации по
ключова фраза
маркетинг в туризма
откриваме в онлайн
база данни DLib
27
93
11
9
6
11
17
13

Авторът с най-много публикации по ключова фраза иновации в туризма а е ас. Елица
Лазарова. Публикации й са свързани с „Възможностите за формиране на агротуристически
продукт в България” , „Технологическият одит като инструмент за формулиране на иновационни
стратегии” „Възможности за изграждане на приложни иновационни стратегии в българските
агро фирми”, като в някои от публикациите тя е съавтор. Най-много публикации, свързани с
ключовата фраза маркетинг в туризма имат Пенка Горанова, Таня Горчева, Галя Кушева, Виолета
Краева.
По изведените резултати в Таблица 3 е видно, че най-голям интерес към темата има през
2016г., като през останалите години той е сравнително линеен, спад има през 2014 г., 2012 г. и
2013 г.
Следващото изследване е направено Google Scholar - Таблица 4. Тук резултатите са от
български и руски автори. Не всички получени данни са представени в публикацията поради
14

големия обем. Видно е значително по-големия брой публикации. В това търсене са използвани
ключови фрази, като по този начин се ограничаваме само в област туризъм. При ключова фраза
туристически иновации излизат общо 1883 резултата за периода 2010-2017 г.

Таблица 4- резултати Google Scholar
Година

Иноваци
и
туризъм

туризъм

Инвестиции
туризъм

Иновационен
потенциал

Управлени
ев
туризма

конкурентос
пособност в
туризма

Маркетинг в
туризма

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010

98
169
253
308
378
613
670
709

169
221
334
459
581
1090
1230
1330

1580
3230
4130
5420
6700
10 900
12200
13200

198
281
468
612
743
1330
1500
1620

2930
7300
12900
16600
19000
19100
21000
20400

136
299
477
619
760
1130
1260
1340

1970
4800
7150
9780
12000
15200
16000
16100

Според резултатите в Таблица 4 най- голям брой публикации по ключовите изрази,
които са използвани е през 2010 г., а най- малък е през 2017г. Наблюдава се значителен спад в
публикациите за последните години. Най-много споменавания има на ключовата фраза
управление в туризма общо 119 230. Съответно с най-малко участие е ключовата фраза
иновации в туризма - 3 198. Водещи ключови фрази през 2010 г. са Управление в туризма и
Маркетинг в туризма..
За сравнителния анализ ще са нужни и данни от чужди академични онлайн платформи.
За нуждите на следващото търсене справката е от Sciennce Direct отново обхваща последните 10
години. В Таблица 5 са систематизирани резултатите от търсене на избрани термини, свързани
с темата Иновации в туризма.
Таблица 5- резултати Sciennce Direct
Година
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010

Innovation
tourism
1468
1256
1259
958
711
702
597
447

tourism
6109
5477
5316
4380
3859
3458
2872
2419

Investment
tourism
2268
2004
1898
1576
1295
1154
1023
818

Tourism
management
4591
4136
4027
3231
2818
2511
2080
1666

competitiveness
in tourism
1591
1526
1481
1236
968
896
836
607

Marketing in
tourism
1461
1422
1356
1131
926
879
792
618

Фразата с най-голям брой участие в изследването е „tourism”, най-рядко е използвана
ключовата фраза „Innovation tourism” през разглежданите години. От резултатите можем да
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заключим, че в последните години интересът и публикациите, свързани с инвестициите в
туризма расте правопропорционално. Най- голям брой публикации по темата има през 2017г.
Най-популярни ключови фрази от разглежданите са „tourism”,” Tourism management”.
Следващото търсене е в Scopus, библиографска база данни, съдържаща цитати от статии.
Поради малкия брой публикации, изследването тук е частично и не включват всички ключови
фрази. На практика с останалите ключови фрази липсват данни.

Резултати Scopus
Tourism
52

Tourism
management
2

Mendeley е програма за споделяне и менажиране на научни материали, създадена е
през 2008г. В следващата таблица са поместени резултатите от търсенето на термини, свързани
с анализа на Иновации в туризма. Изследването на контролната фраза иновации в туризма
отчита общо 440 537 налични публикации.

Таблица 6- резултати Mendeley
Година
общо

Innovation
tourism
440 537

tourism
103 370

Investment
tourism
383 214

Tourism
management
3 855 799

competitivenes
s in tourism
169 328

Наблюдава се огромно предимство на термина Tourism

Marketing in
tourism
357 595

management, най-слабо

застъпен в научните материали от база данни Mendeley е терминът tourism.
От изследването на публикационната активност в областта на иновациите в
туристическата индустрия може да се направи кратко сравнение на активността от български
база данни и чужди. На база разгледаните сайтове, съдържащи научни публикации става ясно,
че броят им на национално ниво е значително по-малък. Причина за това е и фактът, че не
съществува специализирана научна база данни за България. В следствие на това, трудно може
да се обхванат всички написани до момента научни трудове по темата. Внедряването на
иновации в сектора е от изключителна важност за развитието и подобряването на туристическия
продукт. Необходими са по-задълбочени изследвания в тази насока, както и осъзнаване
нуждата от специализирани организации-консултанти и звена, които да приведат
туристическите предприятия по пътя им към внедряване на нови технологии, подобряване на
съществуващите и създаване на нови комбинации с цел развитие, генериране на печалби и
конкурентоспособност.
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В международните специализирани сайтове за научни публикации, които са
анализирани се вижда, че определено резултатите от търсене на публикациите са доста повече.
Най-висок ръст бележи термина Tourism management в програмата за споделяне Mendeley над
3 000 000. Доброто управление е предпоставка за успех в една организация, във все по
конкурентна среда. От изключително важно значение е ефективността и довеждането на едно
предприятие да прави правилните неща по правилния начин, или с други думи да достига
поставените цели. Ефикасна организация е тази, която си върши работата гладко, с най-ниски
разходи и най-малка загуба на ресурси1.
Безспорно всеки вид иновация е свързана с инвестиции. Не случайно ключовите фрази
Innovation tourism и Investment tourism се нареждат съответно на второ и трето място по честота
на използване в научните база данни. През 2017 г. изследваните публикации, свързани с
иновации в туризма се радват на най-голям ръст според база данни от Sciennce Direct.
Според проведеното изследване става ясно, че темата е по-актуална като мениджмънт
в туризма и това е видно от резултатите в академичния сайт Mendeley. Поради липсата на
академична българска онлайн платформа е труден и анализът на научно изследване не само в
областта на иновациите в туризма, а и във всяка друга област. Създаването на такава платформа
има голям потенциал да се превърне в бъдещи направления и с интерес ще се следи от
академичната среда не само по темата с иновациите в туризма, а и във всяка друга област.
Създаването й би улеснило научните работници и изследователи. Онлайн обучението е сред все
по-развиващите се техники на обучение и такава специализирана база данни ще е от
изключително значение за тази общност. Резултатите могат да послужат за корективи в
дейността по определяне на приоритетите и формулиране на предложения за мерки в
провежданата политика на държавно ниво. Изводите и препоръките от едно такова изследване
могат да послужат да се преоцени и преосмисли държавната политика в тази сфера.
Необходимо е да се разработи държавна стратегия за внедряване на иновации в сектора
Туризъм. Темата свързана с иновациите в туризма ще търпи все по-голямо развитие и ще
предизвиква все по-голям интерес, имайки предвид динамичното развитие на сектора и
технологиите.
1.2.1 Същност и типология на иновациите
Иновацията е навсякъде около нас. Ние живеем в света на технологиите, а тятехнологията е основният двигател на иновациите и свързаните с нея процеси.

1.

Harold Koontz., Readings in Management, 1959.
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Терминът "иновация“ идва от латински "inovatis" ("in" - in, "vatis" - new) и означава
въвеждане на нещо ново, модернизация, реформа . В управлението иновациите се отнасят до
иновациите, които са усвоени в производството и са намерили своя потребител. По-детайлна
дефиниция: Иновацията е краен резултат от иновационната дейност, въплътена под формата на
нов или подобрен продукт, въведен на пазара, нов или подобрен процес, използван в
организационната дейност, нов подход към социалните проблеми.
Иновацията е термин широко навлязъл в нашето ежедневие. По своята същност тя се
тълкува като нещо ново или въведение на някакъв нов продукт, или значително подобрение на
продукт, производствен процес, метод за маркетинг, организационен метод така, че да се
създава нова полезна стойност .
Съвременното теоретично изясняване на понятието “иновация” започва от австроамериканския икономист Йозеф Шумпетер. В книгата „Теория на икономическото развитие”
още през 1911 година, той описва иновационните процеси като „създаване на нови
комбинации”, а в по-късните си трудове въвежда и самото понятие „иновация”. Според
Шумпетер иновацията се възприема като широко понятие, обхващащо технологичното
обновление на производството, внедряването на нов тип продукция, използване на нови
видове суровини, промени в самата организация на производството. Тя е тясно свързана с
нарушаване на икономическото равновесие и с риск.
Трябва да се отбележи, че много използвано като понятие в последните няколко години
са т.нар. процесни иновации. Някои автори слагат знак за равенство между тях и технологичните
иновации, а други ги определят като ненапълно еднакви. Според B.Traill и Kl.Grunet процесните
иновации се дефинират като инвестиция в уменията на дружеството, в неговите ресурси и
способности, които позволяват на компанията да намали разходите, да промени
производствените процеси, но също така да въведе нова технология, посредством която ще се
произвежда широк спектър от продукти, доста различни от съществуващите. Според същите
автори, процесните иновации може да се приравнят към технологичните иновации на базата на
изследователските и внедрителски дейности, но може да се отнасят и към иновациите по
отношение на пазарно ориентираните умения и компетенции. В крайна сметка няма единно
становище във връзка с използването на понятията технологични и процесни иновации и
поради тази причина е необходимо да се правят уточнения, когато те се използват.
1.2.2. Видове иновационна дейност на туристическите предприятия и фактори,
оказващи влияние върху иновационната дейност на предприятията в туристическата
индустрия и свързаните с него фирми
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Въвеждането на иновации в туризма се влияе от икономическата ситуация в страната,
социалното

положение

на

населението,

националното

законодателство,

както

и

междуправителствените и международните споразумения. Следователно мотивите и
причините за появата на иновации в туристическите дейности във всяка страна са различни.
Въпреки това мотивите за появата на иновациите в туризма за всички страни могат да се
характеризират с нарастващата нужда на населението при запознаване с начина на живот в
други региони и придобиване на нови знания, насищането на пазара с традиционни и
стандартни дестинации, както и технологичната революция .
Като във всички други сектори, така и в туризма иновационната дейност на
предприятията може да бъде условно разделена по следните основни критерии:
1.

Продуктова иновация – тази иновация е насочена към създаването на нови

продукти/ услуги или значително усъвършенстване на съществуващите- такъв тип иновационна
дейност задължително трябва да води след себе си до по-добро задоволяване на потребностите
на клиентите на компанията, с този вид иновация е свързана появата на нови видове туризъм.
Продуктова иновация e създаване или въвеждане на новост, нови решения в
продуктовите линии или въвеждане на напълно нови продукти от дадена организация. В
литературата продуктовата иновация се определя като ,,организирана, рационализирана и
систематизирана работа по създаването и въвеждането на нови продукти за достигане на
благоприятни резултати както от гледна точка на бизнес организацията, така и на пазара” .
Създаването на нов продукт води и определя нови начини за задоволяване на различни нужди,
неудовлетворени към момента от предходен такъв продукт. Резултата е намиране на нов
подход за разрешаване на потребителските нужди.
Иновация при продуктите води до:


промяна в характеристиките на съществуващите продукти, познати на пазара,
което по своята същност е продуктова вариация;



създаване на нови продукти, несъществуващи и непознати на потребителският
пазар с нови характеристики, което по своята същност е продуктова
диверсификация.

Понятието „нов продукт” би могло да се разглежда от две гледни точки:


от гледна точка на производителя – създаване на нов продукт, който фирмата до
сега не е предлагала на потребителският пазар с помощта на нова технология
или нововъведение във вече съществуваща;
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от гледна точка на пазара – нов продукт тук се определя такъв, който към
момента не е предлаган въобще на потребителската аудитория и задоволява
напълно нови нужди, незадоволени към момента от друг подобен.

В зависимост от извършените нововъведения в характеристиките на продукта,
продуктите се разделят на:


усъвършенствани или частично нови продукти;



нови продукти несъществуващи към момента в пазарното пространство;



продукти

с

особено

несъществени

изменения

в

продуктовите

им

характеристики.
2. Производствена иновация - производствените иновации имат за цел:


свиване на разходите за доставка на продукцията;



повишаване качеството на произведената продукцията;



доставката на нови или в значителна степен подобрени продукти.

Производството е свързано с прилагането на технологичните процедури при
изработката на продукта, вида на производственото оборудване и прилагания софтуер към
определен момент на производството на стоки или услуги. Изменението на текущото
производство или иновацията в него могат да се осъществят чрез инсталиране на ново
автоматизирано оборудване на производствена линия, или заместването на живия труд с
механизация.
Тя може да е свързана с подобрено оборудване и обзавеждане в хотелите, с
управлението на човешки ресурси или прилаганите методи на работа, четци за паспорти и др.
Иновационната дейност, насочена към процесни иновации, трябва да води до по-голям
капацитет на броя потребители, които могат да бъдат обслужени, по-високо качество на
туристическите продукти, или по-ниски разходи за реализиране на продажбите, обслужване и
други.

3. Маркетингова иновация - Маркетингова иновация е въвеждане на нов метод за
маркетинг, неизползван към момента от дадена организация. Тук иновацията може да бъде
осъществена при изменения или подобрения в дизайна, или опаковката на даден продукт,
методите при неговото складиране, рекламата му на пазара, или в начина на определяне на
неговата продажна цена.
,,Маркетинговите иновации са насочени към по-добро задоволяване нуждите на
потребителя, отваряне на нови пазари, или завоюване на нови позиции за продукцията на
фирмата на нейния пазар, с цел увеличаване обема на продажбите. Отличителна черта на
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маркетинговите

иновации

в

сравнение

с

останалите

изменения

в

маркетинговия

инструментариум е внедряването на такъв метод за маркетинг, който никога по-рано не е бил
използван от съответната фирма. Това изменение трябва да бъде част от нова концепция или
стратегия за маркетинг, представляваща значителен напредък в сравнение с предишните
маркетингови методи на фирмата.”
Конкретно в туристическата индустрия

– това са всички иновационни дейности,

свързани с комерсиализацията на туристическия продукт: комуникация, връзки с
обществеността, разпространение, въздействие чрез цените и др. Такъв тип иновационни
дейности например са: нов начин на маркетиране, нов начин на резервиране на туристическия
обект (онлайн, чрез споделени платформи, блогове и др.), нови начини на плащане (чрез
кредитни карти, с виртуални пари, чрез бонус точки и др.)
4. Организационна иновация - Организационната иновация по своята същност е
въвеждането на нов, различен организационен метод или подобрение на съществуващият към
момента в дадена фирма. Иновационните промени тук са предимно с цел повишаване на
приходите чрез свиване на административните разходи, разходите за транзакции, подобряване
на работната среда, или минимализиране на разходите за доставка.
Иновационни

дейности,

свързани

с

организацията

и/или

управлението

на

предприятието – този тип иновационна дейност намира израз в нови или усъвършенствани
организационни структури, нови подходи за взимане на стратегически решения (например чрез
подходът отдолу-нагоре), нова система от стимули за участие в процеса на повишаване на
качеството (например сформиране на групи по качество), нови начини за стимулиране на
мениджърите (например чрез участие в собствеността като акционери, нови методи за
изграждане на фирмена култура (работно облекло, ритуали и други). Към организационноуправленските иновационни дейности могат да се причислят и онези новости, които имат
социална или екологична насоченост и повишават имиджа на компанията.
Иновационните дейности на предприятията в Туристическата индустрия и свързаните с
него сектори се предопределя най-вече от стремежа на предприемачите да увеличат пазарния
си дял, да генерират повече приходи и да постигнат по- добри финансови резултати. За да се
извърши задълбочен анализ обаче на факторите и нагласите, оказващи влияние върху
иновационната дейност на туристическите предприятия трябва да се изследват съвременните
тенденции в развитието на иновациите в туристическия бранш. В обобщен вид те са
представени в следната таблица.
Съвременни тенденции в развитието на иновациите в туристическия бранш и свързаните
с него сектори
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Таблица 1

Тенденция
Допълнителни разяснения
Все по-решаваща роля в иновационния процес Очакванията, желанията, предпочитанията и
имат потребителите
споделянето по време на потреблението до
голяма степен определят и стимулират
иновационните процеси в туристическите
предприятия
Приносът на потребителите в иновационния Потребителите определят иновациите в
процес вече се свързва с реалното изпълнение туризма и стимулират креативността на
на туристическата услуга и с активното участие предприемачите в процеса на създаване и
на клиентите
предлагане на иновативни туристически
продукти
Наблюдава се все по-голямо застъпване Различните етапи на иновационния процес
между етапите на иновационния процес
(генериране на идеи, избор на идеи,
създаване на нововъведения) все по-често се
застъпват времево и водят до съкращаване на
продължителността на иновационния цикъл
Все по-широка популярност придобиват т.нар. Отворените иновации се създават съвместно с
„отворени иновации“
външни партньори на основата на нови
мрежови бизнес модели и включване на
външни идеи в иновациите
Иновациите в сферата на туризма се При този тип иновации съществува висока
характеризират с висока степен на сложност
степен на неопределеност и риск, свързан с
пазарната реализация на иновацията
Поява на нов клас иновации – потребителски Това са иновации, при които източникът е
иновации
потребителят, участващ пряко в не само в
пазарните проучвания, но и в разработването
и усъвършенстването на туристическите
продукти, а много често самият потребител е
генератор на иновацията
Социалните мрежи и интернет оказват силно Извършването на целенасочен мониторинг в
влияние върху иновационните процеси в интернет е определящ за генерирането на
туристическите предприятия
иновативни идеи и анализ на възприятията на
потребителите
по
отношение
на
туристическите иновации
Голяма част от иновациите в туризма трудно Проблемите
с
комерсиализацията
на
достигат до комерсиализация
иновациите в туризма се дължат на
комплексността на туристическите продукти
Идентифицираните съвременни тенденции в развитието на иновационните процеси в
туризма оказват силно влияние върху поведението на туристическите предприятия.
Туристическата индустрия винаги е била много проактивна по отношение на въвеждането на
нови технологии и иновации, но силното развитие на информационните и комуникационните
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технологии, като свързването в мрежи, използването на електронни бази данни, електронният
маркетинг и други, поставят туристическите предприятия в нова иновационна среда. Те оказват
съществено влияние върху традиционните бизнес модели в туризма. В тази нова среда,
фирмите от сектор Туризъм и свързаните с него сектори осъзнават важността на иновационната
дейност, но чувстват несигурност и неудовлетвореност по отношение на комерсиализацията на
иновативните идеи. Най-големи трудности предприятията срещат, когато трябва да изберат
подход за управление на иновационните процеси. Въпреки предимствата и осъзнатите ползи от
информационните и комуникационните технологии, именно тяхното приложение се оказва
предизвикателство за голям брой от микро и малките предприятия от сектора.
Преобладаващата част от туристическите предприятия предпочитат и ползват готови и вече
разработени и въведени иновативни софтуерни решения (като иновативните подходи и
концепции за интернет маркетинг), за което са готови и плащат висока цена, отколкото сами да
разработят и внедрят иновации, свързани с прилагането на ИКТ.
На базата на извършен desk research и собствени проучвания и анализи, факторите,
които оказват негативно влияние върху иновационната дейност на предприятията от
Туристическата индустрия и свързаните с нея сектори са обобщени в таблица 2.
Таблица 2
Фактори, оказващи негативно влияние върху иновационната дейност на предприятията
от сектор „ Туризъм ” и свързаните с него сектори
Фактори на външната среда

Недостатъчно добре развита инфраструктура,
вкл. информационна и комуникационна
инфраструктура
Понижаваща се покупателна способност на
туристите (поради настъпилата финансова и
икономическа криза)
Липса на ясна правна рамка по отношение
защитата на интелектуална собственост –
усещане за неяснота и несигурност
Липсата на стимули за разработването и
внедряването на иновации
Слаба връзка и сътрудничество с научноизследователските
институти
и
неправителствения сектор

Фактори на вътрешно-фирмената среда
Организационни фактори

Трудности по отношение на цялостната
организация на иновационния процес
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Финансови/икономически фактори

Фактори, свързани
човешките ресурси

с

Информационни фактори

Психологически фактори

управлението

Липсата на сътрудничество между другите
предприятия от туристическата и други
индустрии, НПО, общини, медии и други
Липса на достатъчно финансови ресурси за
инвестиции в иновации
Затруднен достъп до рисково финансиране за
иновативни проекти
Висок финансов/ икономически риск при
разработването и внедряването на иновации
на Трудности при откриването на служители с
креативно и иновативно мислене (откриването
на таланти)
Трудности в управление на човешките ресурси
– развитие и насърчаване на креативносто
мислене
Трудности при мотивацията и задържането на
служителите,
имащи
потенциал
да
разработват и внедряват иновации
Липса или недостатъчно знания и умения
относно
възможностите
на
ИКТ
за
разработване и внедряване на иновации
Трудности при използването на разнообразни
софтуерни решения и онлайн маркетингови
подходи
Страх от неизвестното и непопулярното
Стремеж към сигурност и запазване на
познатото, на статуквото
Страх от критика и невъзприемане на
иновативните идеи
Страх от провал на даден иновативен проект

Анализирайки негативните фактори и нагласи на предприятията от туристическия
сектор, можем да направим заключение, че е налице необходимост от създаването на
формални подходи за определянето на приоритетите и комерсиализирането на продуктите,
както и интегрирането на иновациите в стратегическите планове на компаниите. Компаниите от
сектор Туризъм и свързаните с него сектори следва да повишат своите знания и умения относно
иновационните процеси, както и по отношение прилагането на информационни и
комуникационни технологии за развитието и предлагането на иновативни туристически
продукти. Съвременното развитие на иновационния мениджмънт е насочено към
преодоляването именно на идентифицираните негативни фактори и предизвикателства. То се
характеризира с прилагане на системен подход към иновационния процес, паралелност на
осъществяване на неговите етапи, непрекъснатост на иновационния процес, ориентация към
стратегическо партньорство и към бъдещите потребители и техните потребности. Използването
на широколентов Интернет достъп с информационни и комуникационни технологии (ИКТ)
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създава добавена стойност за туристическите услуги и продукти и подпомага развитието на
мрежи и клъстери в сектора. Липсата на специализирани знания и умения у предприемачите в
сектор Туризъм относно ИКТ може да бъде преодоляна чрез специализирани обучения в
областта, които биха имали висока добавена стойност за развитието на туристическия бранш.
Потребителите стават все по-запознати с използването на ИКТ при уреждането на
туристическите си пътувания, затова иновациите в тази сфера са с най-голям потенциал за
успех.” Според данните от последните официални проучвания понастоящем на равнище на ЕС
две трети от бъдещите туристи организират пътуването си по Интернет и повече от 50% купуват
пътуването си онлайн” . Те търсят гъвкави и лесно достъпни продукти и предпочитат да общуват
пряко с доставчиците на туристически услуги. За да се възползват от тази революция в ИКТ,
предприемачите трябва да преработят целия маркетингов процес в сектора. Интернет
технологиите предоставят както на предприятията, така и на потребителите голям потенциал за
директен онлайн бизнес. Насърчаването и иновациите в туризма изискват адаптирането и
осъвременяването

на

трудовите

правоотношения,

по-специално

в

области

като

професионалното обучение, израстването и професионалната кариера, професионалните
задължения, работния ден, работното време и условията на труд. Най-успешният и обещаващ
начин за иновации в туристическата индустрия може да се постигне чрез сътрудничество,
сдружавания и/или мрежи в области като технология, маркетинг, разпределение и споделяне
на човешки ресурси. Засега изглежда, че сътрудничеството в туризма е недостатъчно, особено
при микро-, малките и средни предприятия. То се отнася преди всичко за комерсиализацията и
маркетинга на атракциите. Те са суровините на туризма. Те създават пазарните дестинации.
Посетителите избират дестинацията, която предоставя най-голямата полза и стоките, за които
са готови да платят. Тяхната готовност да дадат парите си нараства с уникалния характер на
дестинацията. В повечето случаи съществуват обществени блага или общи ресурси, като
защитени ландшафти или земи, запазени за земеделско ползване, които жителите на островите
трябва да опазват и да управляват, така че те да не бъдат просто употребени или разрушени.
Местните атракции и иновативните услуги придават на дестинациите характерния им облик. Те
също ограничават възможностите за иновации на продукта, тъй като тези иновации не могат да
бъдат създадени без включването на блага на дестинацията. Например морски курорт не може
да бъде преобразуван в планинско убежище. В тази връзка Таблица 3 са представени факторите,
стимулиращи иновационния процес в туризма.
Фактори, стимулиращи иновационния процес
Социално-психологически

Стремеж към изява и обществено признание на предприемачите
Стремеж към морално и материално поощряване
Създаване на условия за самореализация
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Наличие на творчески дух и креативно мислене в предприятието
Технико-икономически
фактори

Правно-нормативни
фактори
Организационноуправленски

Добре развита материално-техническа база в дадено
предприятие от сектор Туризъм или свързаните с него сектори
Съответствие на иновативния продукт с наличните материални
ресурси и съществуващите технологии
Опит в прилагането на онлайн маркетингови тактики и подходи
Наличие на законодателни мерки, стимулиращи иновационната
дейност /данъчни облекчения, преференции/
Гъвкавост на организационно-управленските структури
Участие мрежи, клъстери, неправителствени организации от
същия или свързани браншове
Наличие на ясно разписана дългосрочна иновационна стратегия и
цели
Участие мрежи, клъстери, неправителствени организации от
същия или свързани браншове
Наличие на ясно разписана дългосрочна иновационна стратегия и
цели
Ръководството стимулира иновационните процеси

В заключение тук ще бъде подчертано, че повечето успешни иновации включват някакво
взаимодействие и експерименти със средата – с бъдещия пазар, който ще ползва продукта.
Успешните иновации имат нуждата от еко - система, която да ги подкрепя и тази еко - система е
на практика контекстът, в който ще се ползва продукта – инфраструктурата, потребностите,
потребителите.
За да е успешна една иновация, тя следва не само да предлага нещо ново, а е нужно най
- вече то да носи стойност. А, за да носи стойност една иновация, тя действително се нуждае от
контекст, в който ще носи ползи.

1.3. Същност и характеристика на туризма
Съществуват множество дефиниции за определяне на думата туризъм. Понятието
произлиза от френската дума „tour“ (обиколка). В класическия смисъл туризъм се нарича
пътуване, с цел отдих и развлечение. Основател на българския туризъм е българският писател и
общественик Алеко Константинов .
Според дефиниция от Жан-Луи Барма2 – Туризъм означава-осъществени от човека
дейности /във връзка с работа, или по други мотиви / по време на неговото пътуване, или
престой й извън постоянното си местоживеене.

2

Barma, J. I., Marketing du tourisme et de I’ hotellerie, Edition d’organization,1999., p.17
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Терминът се разглежда още и като временно преместване на хората от мястото на
постоянното им местоживеене в друга страна, или местност от пределите на собствената им
страна по здравословни, познавателни, професионално-делови, ваканционни цели, без
осъществяване на постоянна работа в посещаваното място.
Според Туристическото дружество в Обединеното кралство, туризмът е временно
преместване на хора към дестинации, които са извън местата, където нормално живеят и
работят3 .
В основата на всички определения и дефиниции стои схващането, че туризмът е
временно движение и пребиваване извън постоянното местожителство, продиктувано от
различни мотиви, без да се упражнява трудова дейност, в следствие на която да се получават
доходи.
Според проф. М. Воденска 4 – Туризмът е сложно явление, което включва разнообразие
от променливи връзки и се състои от три основни елемента:
1.Динамичен елемент, който представлява пътуване до избраната дестинация;
2.Статичен елемент, т.е. престоя в дестинацията;
3.Елемент, който произтича от двата преходни елемента и се занимава с въздействието
на икономическите, физическите и социалните подсистеми, с които туризмът е в директен или
косвен контакт.
Турист - всяко физическо лице, потребяващо основна, или допълнителна туристическа
услуга, предприемаща пътуване извън обичайното си местожителство и месторабота, като
престоят е по-голям от 24 часа /екскурзиант по-малко от 24/.
Като форма на “невидим” експорт международният туризъм има редица характерни
черти, отличаващи го от класическата международна търговия. Такива са:
-

туристическият продукт се придобива и употребява в експортиращата държава,

поради което се елиминират някои типични за стоковата търговия разходи – транспортни, карго
застраховане и др. Износителят запазва контрол върху експортирания продукт и това
съществено намалява търговския риск;
-

търсенето на туристическия продукт не зависи така силно от степента на

икономическо развитие на страната експортьор, както е при класическата стокова търговия.
Това означава, че и икономически слабо развита страна може да предложи туристически
продукт на високо равнище (например: разнообразни природни ресурси, исторически
паметници и т.н.);

3
4

Иванов, Анко, География на туризма в България, 1 стр.
Воденска М.,Въведение в туризма,Ботев град, 2004
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-

създаването на туристическия продукт има силен мултипликационен ефект

върху страната износител;
-

международният туризъм положително рефлектира и върху местното

производство на хотелиерско и ресторантьорско оборудване, върху селското стопанство,
строителството, услугите от комунално-битово естество.
-

международният туризъм е еластичен спрямо цената и търсенето, като

измененията в която и да е от двете променливи обикновено оказват ефект, по-висок от
пропорционалния върху пътуванията с цел отдих и почивка.
Поради тези специфични характеристики може да се каже, че значението на туризма в
глобален мащаб нараства, особено с развитието на съвременните технологии и комуникации5.
Туризмът често и справедливо се определя като значителен феномен на модерните
времена и социално-икономическо явление . Броят на международните туристически
пътувания е нараснал многократно от само 25 милиона през 1950 година до над 664 милиона
до края на миналия век, представяйки годишен растеж в размер на 7%6 .
В опит да се предоставят критерии, за стандартизиране на статистическото измерване
на туризма, Световната туристическа организация публикува препоръки за събиране на
технически данни за туризма. Това излага разнообразие от условия, включващи:
-

Минимум и максимум продължителност на престоя – една нощ и съответно една

година (с изключение на посетителите за един ден и екскурзиантите);
-

Разстояние от нормалното местожителство – 160 км;

-

Цел на посещенията – най-често това включва ваканции, бизнес, посещение на

приятели, роднини и други.
Очевидно е, че е трудно, ако не и невъзможно да се предложи една всеобхватна
дефиниция за туризма. В първоначалния си смисъл думата туризъм означава пътуване и
временно пребиваване на хората извън постоянното им местожителство.
Близка по значение е и дефиницията, която дава Жан-Луи Барма,

а именно:

осъществени от човека дейности /във връзка с работа или по други мотиви/ по време на негово
пътуване или престой извън постоянното си местоживеене.
Руски учен7 тълкува разглеждания термин като временно преместване на хората от
мястото на постоянното им местоживеене в друга страна или местност в пределите на
собствените им страни по здравословни, познавателни, професионално-делови, ваканционни
цели, без осъществяване на постоянна работа в посещаваното място. И добавя, че всеки човек
Sharpley, Richard „The Tourism Business” 2002, p. 6-18
World Tourism Organization – Statistical database
7
Кварталънов, В., Туризм, “Финансы и статистика”-Москва, 2000., с. 24
5
6
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в зависимост от възрастта си, образованието, жизнения опит, семейното си положение, дохода
и други фактори определя съвсем индивидуално що е то туризъм. Но в представите на повечето
хора туризмът се свързва с удоволствие, активен или пасивен отдих, развлечения...
По-късно понятието бива дообогатено като под туризъм се разбира “пътуване,
пътешествие, което се прави с цел да се опознаят собствените или други страни - техните
природни красоти, исторически и архитектурни паметници, култура, бит и прочие”8.
Приведените в специализираната литература дефиниции9 могат да бъдат разделени в
две основни категории: Едната включва всичко, което се изразява в отдалечаване на хора в
пространството от мястото на относително постоянното им живеене и пребиваване за повече от
едно денонощие. Към другата се отнася онова, което се изразява в поддържане на условия, за
да е възможно хората да се отдалечават в пространството и да пребивават известно време извън
мястото на постоянното си живеене. Като постоянно повтарящо се обществено - икономическо
явление, стопанският туризъм получава следната дефиниция: ”производство и обмяна на
услуги и стоки от самостоятелно обособени стопански единици - организации и предприятия,
разполагащи със специална материално-техническа база за осигуряване на пътуване, нощуване,
хранене и развлечения с цел задоволяване на лични материални и културни потребности на
хора, които временно престояват извън постоянното си местожителство за отмора, лечение и
развлечение: културни, политически, икономически и други нужди, без да упражняват трудова
дейност или да получават доходи”. По същество, това е социална дейност, в която е включено
доброволното придвижване на хора, със следните характеристики:
- Туризмът нормално се счита като свободна дейност, въпреки че за статистически цели
някои форми на несвободна дейност, като поклонничество или бизнес пътувания, също са
считани за форми на туризма;
- Тази дейност възниква извън постоянното местожителство и работа, което означава, че
е свързано с промяна на локацията и бягство от еднообразното ежедневие;
- Туризмът е краткотрайна дейност или състояние; намерението винаги е завръщане у
дома;
- Той е социално ориентиран. Това означава, че участието в туризма и избора за пътуване
и ваканция е повлияно от социално-културните и демографски характеристики на туристите,
които включват възраст, финансово състояние, образование и пол.
Според Туристическото дружество в Обединеното Кралство (UK), туризмът е временно
краткотрайно преместване

на хора към дестинации, които са извън местата, където те

Хаджиниколов, Хр., Икономика и организация на общественото хранене и стопански туризъм, и
” Наука и изкуство”, 1969, с. 303.
9
Христов, Ил., Управление на туризма “Делфин-прес”- ООД, Бургас, 1999, с. 18.
8
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нормално живеят и работят. Това включва придвижване с всякакви цели, както дневни
посещения, така и екскурзии.
Основна роля в координирането и развитието на туризма има Световната организация
по туризъм – СОТ. Целта на СОТ е да развива и насърчава туризма, чрез което да допринася за
икономическото развитие и международното разбирателство. СОТ помага на своите членове
по-активно и успешно да участват в туризма, който се счита за най-голямата индустрия в света.
Като цяло се приема, че корените на модерния масов туризъм лежат в социалните и
икономически промени, които възникват през 19 и 20 век.

Несъмнено технологичните

иновации предоставят средствата за по-бързо, по-безопасно, по-надеждно и евтино пътуване,
докато увеличаване на нивото на личните доходи и повишеното количество на свободното
време означава, че повече хора могат да участват в туризма. В същото време, промените в
начина на живот на хората, които са резултат от индустриализацията и урбанизацията,
предизвикват нуждата и желанието да се предприеме почивка. Така, че не е учудващ факта, че
туризмът се счита за феномен на новите времена.
Туризмът всъщност е рожба на социално-икономически

закономерности и по -

конкретно на разделението на труда и пътуванията за извършване на размяна, на самия
характер на труда, обуславящ различни форми на почивка, включително и чрез отдих в
движение. С други думи, туризмът се явява следствие от трудовия процес и страничен продукт
от разделението на труда и размяната. Във връзка с размяната на стоки се извършва движение
на хора, покрай което се опознават нови места и се утвърждава навик за пътуване.
Пътешествията от далечното минало се различават от съвременния туризъм по следните
причини: те не са така масови, тъй като тогавашния бит не е предизвиквал масовото търсене на
рекреационно - туристически дейности, с което се характеризират днешните общества. С други
думи, липсва масовото търсене на туристически услуги. Общото социално и материално техническо равнище, включително и степента на разделението на труда, не позволява да се
създаде отделен отрасъл с материална база и кадри, предоставящи специализирани
рекреационно - туристически услуги. Такъв отрасъл се създава след промишлената революция
през ХІХ в. в напредналите европейски страни. Тогава се създава и необходимата
организационна, материално-техническа и кадрова база за превръщането на туризма в
динамичен стопански отрасъл. Особено голямо значение за развитието на пътешествията и
туризма има техническият прогрес на средствата за транспорт. Решаващо значение за туризма
имат откриването на парния двигател, инсталирането му на парахода и особено изобретяването
на локомотива и създаването на мрежа от железници, позволяващи придвижване на хора и
стоки за кратко време и на големи разстояния. По-късно техническо нововъведение с решаваща
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роля за туризма е изобретяването на двигателя с вътрешно горене и появата на автомобила и
самолета. Развитието на туризма е неделимо от развитието и усъвършенстването на
обществените отношения и материално - техническата база.
Развитието на туризма в дадена страна, район или селище се определя от множество
фактори. Голяма част от тях са извън туристическия отрасъл и само в ограничена степен могат
да се контролират и регулират от него. От друга страна, развитието на туризма в дадена
туристическа страна или район зависи не само от техните условия, но и от условията в страните
и районите на формиране на туристическото търсене, както и в конкурентните туристически
страни и райони.

1.3.1 Роля и значение на туризма
Туризмът е един изключителен феномен10 на XX-я век, както по обхват на населението
на света, така и с положителното си въздействие върху икономиката на редица страни. Той вече
е най-голямата световна индустрия, създаваща всяко едно на девет работни места днес.
Туризмът е един от приоритетните сектори на българската икономика, като допринася с около
12% към БВП , заедно със сродните индустрии и формира 11% от заетостта в страната ни.
2018 г. е трета поредна рекордна година за българския туризъм в цялата му история,
според мин. Ангелкова, през 2018 България е посетена от 9,2 млн. чуждестранни туристи, което
е най-високия резултат откакто се води статистика за туризма у нас.
Туристическата дейност може да се разгледа от няколко аспекта :


Социален аспект – туризмът е дейност, свързвана с пътувания и престой

на хората извън постоянното им местоживеене и месторабота. Този аспект се свързва със
социалните контакти, които се създават по време на пътуването.


Стопански аспект – тъй като туризмът е стопански отрасъл, който обхваща

предприятия, организации.


Пространствен аспект - от една страна, развитието на туризма е в силна

зависимост от особеностите на географската среда. От друга страна, задължителния за туризма
елемент на пътуването позволява той да се разглежда като форма на “пространствено
взаимодействие”.
Този комплексен социално-икономически и културен феномен11 има многостранно
значение, което може да се групира в няколко направления:

Сергеевна, Г., Феноменът туризъм,социално- философски анализ,2006,
https://scholar.google.bg/scholar?hl=bg&as_sdt=0%2C5&q
11
http://www.referati.org/turizmyt -kato-socialno-ikonomichesko-qvlenie
10
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- здравно значение - то нараства с ръста на урбанизацията, със стреса и обездвижването,
характерни за бита и трудовата дейност на съвременния човек. Благодарение на пътуванията
модерният човек има възможност да подобри функционалното състояние на своя организъм;
- социално и културно значение – туризмът разчита на прекия контакт. Той е социален
феномен, спомага за развитието на социални контакти , които неминуемо възникват между
туристи и персонал, туристи и местно население, а също и между отделните групи туристи. Тези
контакти водят до задоволяване на интереси и потребности, разширяване на познанията и
взаимното разбирателство и в същото време стимулират взаимно уважение;
- екологично значение – човек обръща все по-голямо значение на екологичния начин на
живот. Съвременният турист е екологично ангажиран и образован, по-голямата част от
първичното туристическо предлагане е свързано с онези природни обекти и явления, които
имат рекреативен ефект. Преексплоатацията и интензивното туристическо използване на
природните ресурси често води до тяхното замърсяване и дори до унищожаване. Региони и
страни, които са обект на туристически интереси подобряват екологичното си състояние с цел
привличане на нови и все повече туристи. Повишава се екологичното съзнание на населението
на посетените страни и се подобрява общото природозащитно състояние на региона и страната.
- политическо значение - известно е, че туризмът е антипод на войната, следователно
той може да се развива само в мирни условия. Но неговото политическо значение не се
изчерпва само с необходимостта от мир и политическа стабилност. Наличието на тесни
политически и икономически връзки между страните води до повече туристически движения
между тях. Населението в курортите, посещавани от чужденци, е по-добре информирано за
събитията и новостите в света и е по-отворено за външни влияния;
- икономическо значение – туризмът е неизменна част от икономиката на страната,
изразяваща се най-вече в получаване на чуждестранна валута, увеличаване на държавните
приходи, създаване на допълнителни доходи на населението, разкриване на нови работни
места и съдействане за развитието на дадена територия.

Глава втора: Научно-практическото изследване на възможностите за диверсификация
и иновации за предприятията в туристическата индустрия
2.1.Методология на дисертационното изследване
Избор на тема – дългогодишната ми практика в сферата на туризма провокира в мен
въпроси, свързани с възможностите за развитие на туристическите предприятия. Тезата в
дисертацията е, че именно диверсификацията и иновациите в туризма водят до развитие на
туристическите организации и до справяне с конкуренцията.
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Избор на метод на научното изследване – емпиричен метод (анкета),
Проблеми, които срещнах в моята разработка бяха слабата ангажираност на
представителите на този бранш към проблема и липсата на разработки по темата.
Методологическият апарат на изследването беше ориентирано към:


Анализ на информацията по темата в световни и национални източници



Отчитане на добри практики в страната и в чужбина



Разработване на анкетно проучване



Анализ на резултатите



Доказване на тезата

Целева група в дисертационното изследване обхваща 67 анкетирани, всички
представители на туристическата индустрия, от тях 47 човека със стаж в туризма повече от 5
години, 38 от тях са ръководители от средно равнище 4 от най-високо ниво.
Проучването се състои от 3 блока, демографски, вторият е свързан с темата за
възможностите на диверсификация и иновации в туристическия сектор и третият е свързан с
морето и водните ресурси икономика ( синята икономика)
Недостатък на анкетното проучване е фактът, че по-голямата част от анкетираните са от
сферата на хотелиерството и ресторантьорството, което до някъде ограничава анализът на
резултатите в тези две области на туризма. Също така има ограничение и в териториално
отношение (Южното Черноморие)
Въпросите в анкетата са затворени. По някои от тях са възможни няколко отговора.
Анкетирането е правено лично. Участниците са основно представители на организации от
Южното Черноморие. Проучването започва през юни 2017 г. до януари 2019 г.
Емпирично изследване, което е представено в дисертацията е проучването на
актуалността на тема иновации в туристическия сектор. Проучването е направено чрез онлайн
източници с цел да се покаже актуалността на темата и съответно разработените по темата
научни разработки.
Обработката и анализа на анкетата са направени SPSS (Statistical Package for the Social
Sciences)
2.2. Методика на анкетното проучване
Безспорно туризмът притежава потенциал за стимулиране развитието и насърчаване на
икономическо развитие. Това от една страна се дължи на комплексността и обвързаността на
отрасъла с много други, а от друга страна поради способността да създава работни места.
Редица автори изтъкват, че „развитието на туризма може да повлияе положително върху
икономическия и социокултурен прогрес на обществото, в т.ч. и на неговото благосъстояние,” .

33

Освен икономическото развитие от значение са също така и въпросите свързани с устойчивото
развитие, растеж и положително влияние върху благосъстоянието на обществото. Туризмът като
индустрия е обект на публични политики, регламенти и нормативна база по отношение на
устойчивото развитие, именно поради наличието на противоречие между интересите на
различните заинтересовани страни.
Обект на изследването- предприятия в туристическия сектор с предмет на дейност в
регион Бургас. Добиване на информацията става чрез стандартна анкета в три блока. Извадката
няма амбиция да води до изводи за всички процеси в туризма, а само за процесите свързани с
иновационните процеси и диверсификацията с тази сфера.
Предмет на изследването-

възможностите за диверсификация и иновация в

туристическата индустрия
Анкетното проучване се състои от три блока, демографски, въпроси относно
диверсификацията и иновациите и връзката им с туристическите организации и блок С свързан
със синята икономика и влиянието й върху развитието на крайбрежния туризъм.

2.3. Изводи от проведеното научно изследване и възможности за подкрепа на
иновациите в туристическата индустрия в България
Предприемаческият дух може да се разгърне напълно, само когато знанията и
готовността за работа на хората са на високо равнище, когато условията на стоковите и
финансови пазари благоприятстват иновациите и научните изследвания следват нуждите на
пазара. Развитите икономики се стремят да създадат условия за иновации, които са стимул за
оптимално ползване на предимствата на иновациите, технологиите и нови продукти.
Туристическата индустрия в България има силно изразен частен характер, който трудно
кореспондира с национални изследователски програми или стимулиране от страна на
държавата. Ролята й може да бъде индиректна или директна. В първия случай тя се изразява в
създаване на условия за правене на иновации, посредством повишаване нивото на
образованието и науката, улеснява достъпа до водещи технологии, подобряване на
инфраструктурата и комуникациите. Във втория случай, държавата може да влияе върху
иновациите в предприятията по няколко начина- посредством пряка правителствена подкрепа
под формата на субсидии или чрез данъчни облекчения / като ставката на данък добавена
стойност, която единствено в туризма е 9%/ за част или дори за всички разходи за
изследователски дейности, особено за малкия и средния бизнес. Данъчните облекчения и
отпускането на дългосрочни нисколихвени кредити улесняват дейността на туристическите
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фирми12. Особено важно е подпомагането с държавни средства на рекламата, промоцията и
маркетинга на националния туристически продукт.
Настоящото изследване на възможностите за диверсификация и иновации в
туристическата индустрия има за обект организации в сферата на туризма. В резултат на
направените проучвания и анализи и в подкрепа на основната теза и подтези на
дисертационния труд, са очертани следните по-важни заключения:
За съжаление малко са тези, които провеждат собствени научни изследвания и влагат
ресурси в развойна дейност. Иновационната дейност по правило е свързана с голям риск,
поради неизвестността от новото, от несигурността дали ще бъде успешно нововъведението,
или как ще бъде посрещнат новия продукт от потенциалните клиенти.
Един от основните проблеми в България и конкретно в областта на туризма е да се
намери финансиране за осъществяване на иновационни проекти. Често наличният капитал не е
достатъчен, или липсва финансиране в такъв обем, че да се извърши оптимално разпределение
на средства, за да се стигне по-бързо до реализиране на нововъведения и да се постигне повисока възвръщаемост.
От проведеното проучване се вижда, че организациите не използват европейски
средства за постигане на своите иновативни идеи и решения. Причината най-вероятно е все още
не добре развитите механизми за финансиране и подпомагане на иновациите на регионално
равнище, което е и една от многото причини за сравнително ограничено ниво на иновативност,
като се има предвид, че по-голямата част от анкетираните са посочили въвеждането на
Олинклузив системата като основна иновация.
Най-вероятно това се дължи на факта, че по-голямата част от анкетираните са посочили
хотелиерството като дейност в туристическата индустрия.
Въведени са също така нови методи за продажба и промоции. Малка част от
анкетираните са въвели нови методи на ценообразуване. Основни проблеми, които среща
бизнеса при разработване на нови продукти са липсата на квалифицирани кадри, труден достъп
до кредити, както и липса на възможности за сериозно насърчение на инициативите.
Технологичният елемент е ключов за иновациите, но той трябва да бъде разглеждан в тясна
връзка с организационните и управленски аспекти на стопанската дейност, както и с човешките
ресурси в предприятията. Много проучвания и анализи показват, че добре образования и

12

https://www.bg-ikonomika.com/2012/11/94.html
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подготвен персонал спомага изключително много при въвеждане и реализиране на иновации.13
Иновацията е основна предпоставка за ръст и конкурентоспособност.14
Изследването показва и късното въвеждане на иновации в тази сфера, едва през 2016
година фирмите по-масово са започнали да се иновират.
Чрез изследването се доказва основната теза, а именно, че предприятията, които
прокарват иновационна политика и искат да реализират своите проекти, използват собствени
средства или кредитиране от банкови институции. Тези предприятия бележат развитие,
подобряват или запазват конкурентната си позиция спрямо другите на пазара, както и
увеличават броя на служителите си и успяват по-лесно да ги задържат. Всички от анкетираните
смятат, че решението за иновация е оправдано и правилно.
Относно последния блок С на анкетата свързан с моретата и океаните, може да се
направи обобщение:
Прави впечатление, че отговорите са с изключително малка разлика, дори някои от тях
са с еднакъв брой точки. Няма драстични разлики и противоположни мнения, всеки един от
отговорите би могъл да е оценен като най-важен спрямо останалите с минимална разлика от
най-маловажен. Става ясно, че за интегрираната морска политика най-важна мярка според
изследването са интегрираното морско наблюдение и познанията за морската среда, за
подобряване на достъпа до информация за морето. Действително трябва да се разработват
кампании и семинари, научни конференции, в които заинтересованите да получават найактуалните сведения и информация относно морската среда, разработването на проучвателни
дейности и анализи. Не случайно като най-важна мярка за морските басейни са посочени
мерките за местните климатични условия. Флората и Фауната в морските басейни е подчинена
на климатичните условия, за целта е нужно да се разработи дългосрочна стратегия за опазване
и развитие на околната среда на морските басейни.
Идеята за „Синята икономика“ се появява на Конференцията Рио+20 през 2012 г.
Главната й цел е да се намери и насърчат най-добрите решения на природата, които могат да
бъдат приложени за разрешаване на настоящите предизвикателства, свързани с икономиката и
околната среда. Тя е концентрирана върху устойчивото управление на водните басейни с
убеждението, че здравите океански и морски екосистеми са по-продуктивни и са задължителни
за устойчива икономика. Синята икономика засяга множество дейности, сред които аква

Barro, R.J., „Economic Growth in a Cross cection of Countries”, Quarterly Journal of Economic.Vol.106, N
425, May 1991, p 407-493; Patrinos, H., “Notes on Education and Growth:Theory and evidence”,
www.worldbank.ovg/htm.
14
Edquist, C., M. McKelvey, „Systems of Innovation: Growth, Competitiveness and Employment”, Volume II,
Edward Elgar Publishing, Inc., Northampton, Massachusets, 2000; Lundvall, B., „Innovation, Growth and
Social Cohesion: The Danish model”, Edward Elgar Publishing, Inc., Northampton, Massachusets, 2002;
13
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култури, крайбрежен туризъм, корабоплаване, енергетика, туризъм и риболовни стопанства.
Синия растеж в крайбрежния и морски туризъм се прилага чрез разработване на морски
пространствени планове и стратегии за управление на крайбрежието. Основни приоритети в
областта на морския транспорт са свързани с развитие и модернизация на пристанищата,
повишаване на качеството на услугите, прилагане на интелигентни транспортни системи,
сигурност и безопасност на превозите, както и ограничаване на вредните емисии от
корабоплаването. Синият растеж се свързва с въпроси за риболова, генерирането на заетост,
привличането на крайбрежен и круизен туризъм, цялостната бизнес среда, правната рамка,
свързана с морското дело, възможностите за партньорство и ролята на морските клъстери и
мрежи.

2.4. Препоръки към предприятията от туристическата индустрия по отношение на
иновационната им политика

Туристическите предприятия трябва да приветстват възможностите, които икономиката
разкрива за стартиращи и иновационни предприятия, да признават взаимното допълване на
тези услуги с други туристически предложения по отношение на тяхното местоположение и
хората, към които са насочени. Съвместното потребление представлява нов социалноикономически модел15, който стартира благодарение на технологичната революция със
свързването на хората в интернет посредством онлайн платформи, където сделките със стоки и
услуги се осъществяват по сигурен и прозрачен начин.
Една от възможностите и насоките за иновации в туристическия сектор е имено онлайн
платформи и програми, които да улеснят достъпа до информация и да съкратят пътя от клиента
до доставчика.
Диверсификацията на туристическия продукт в комплексите е не по-малко важно
условие и също допринася за качеството на общия продукт, в две направления: структурна
диверсификация; видова диверсификация. Структурната диверсификация има за цел
създаването на общокомплексни единици, центрове и зони за забавления, развлечения, спорт,
лечение и др. Преориентирането на предлагането от преобладаващо затворено в хотелските
модули, в комбинирано такова с многобройни и разнообразни общокомплексни обекти, цели
възстановяването на уникалното чувство у пребиваващите като „ гости на целия комплекс “.
Разширяването на общокомплексното организиране и предлагане на туристически услуги води

Porter,.M., M. Kramer, „The Competitive Advantage of Corporate Philantropy”, Harvard Business Review,
dec. 2002, Harvard Business School Publishing Corporation 2002.
15
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до разнообразяването на гамата от туристически продукти и във видов и в мащабен аспект.
Видовата диверсификация включва мерки, с които моноструктурния рекреационен приемен
туризъм, преобладаващ в момента, да бъде добавен с всички допълнителни форми, за които
дестинацията притежава потенциал, имали широко разпространение в предишни периоди,
включително и нови такива. Това предвижда разработката и комерсиализацията на продукти за
културния, лечебния, селския и екотуризма, изследователския, екстремния, събитийния,
ботаническия, орнитоложкия, спелеоложкия туризъм, и др. Този вид туристически
предложения придават уникално качество на целия продукт и привличат посетители с пошироки интереси.
При съответно добро ниво на изпълнение и пазарно представяне, диверсификацията на
туристическия продукт води до:


повишаване на нивата на реализация на туристическия продукт;



удължаване на активния сезон,;



повишаване на средната заетост;



повишаване на средния приход от турист и средния престой;



повишаване на удовлетвореността на потребителите;



повишаване на качеството на туристическото обслужване;



преориентиране към клиенти с по-широки културни и потребителски интереси,

по-големи платежни възможности и рекламно влияние;


развиване и експлоатация на пълния туристически потенциал на дестинацията;



професионална реклама в туристическите фирми;



развиване на поддържащата индустрия в региона;



решаване на задачите на регионалната социална политика, като откриване на

нови работни места, стимулиране на професионалното развитие и квалификация в по-широк
спектър.
Един от най-големите недостатъци в туризма е сезонния характер. Поради тази причина
трябва да се търсят алтернативи за удължение на сезонността. Диверсификацията с цел
ограничаване на сезонния характер на туризма представлява основно предизвикателство за
политиките на туристическите райони. Диверсификацията може да допринесе за повишаване
на притегателната сила на крайбрежните дестинации и да им даде възможност да преминат
отвъд традиционния модел „ слънце, море и пясък “.
Развитие на новаторски стратегии в опит да се популяризира историческото наследство
и културния туризъм, по този начин ще се видоизмени туристическото предлагане в сезонните
курорти.
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Търсенето на алтернативните форми на туризъм, които

могат да спомогнат за

удължаване на сезона, като се създадат многобройни ползи е добра насока за разширяване на
приложението на диверсификация в туристическото предприятие. Популяризиране на
алтернативни видове туризъм ще удължи сезонността / напр. ”бизнес туризъм” с търговски
панаири и конференции, насочени към различен кръг от клиенти или ”оздравителен туризъм” с
провеждане на така наречените ”дебелариуми”/.
Внедряване на съвременни и екосъобразни технологии в производството на
туристически услуги .
Съвременните постижения на научно-техническия прогрес имат широк потенциал за
обновление на техническото и технологично осигуряване на производствения процес и в
туризма. В това отношение туристическата дейност не трябва да изостава с въвеждането на нови
технически решения. Прилагането на подходящите технически нововъведения предоставя
функционални улеснения и усъвършенстване на продукта ѝ. Още повече, че туристическата
клиентела, особено висококатегорийната, проявява все по-нарастващи изисквания в това
отношение. Предназначението на иновациите в туристическото обслужване може да се
определи в две насоки: пряко ползващо гостите, и непряко – подпомагащо функционирането на
общокомплексните системи. Областите им на приложение засягат:
1. съвременни съоръжения и апаратура за спорт, лечение и забавления;
2. технически обзавеждане за хотелската и ресторантьорската административна и
обслужваща сфера;
3. нови технологии и апаратура за инфраструктурно обзавеждане и енергийно
осигуряване на сградите и съоръженията в комплекса;
4. комуникационни и информационни системи и апаратура. Прилагането на
техническите нововъведения обаче, би трябвало да се прецизира през решетката на
съображения, едно от които е основната характеристика на туристическото обслужване – „
живия “ контакт.
Голяма част от потреблението може да се осъществи и под друга форма - безконтактно,
механизирано, автоматизирано, но тогава престава да е туристическо. Въвеждането на новата
техника и технологии, засягащи прякото туристическо обслужване не трябва да лишават туриста
от удоволствието да бъде заобиколен от персонална грижа. Личният контакт в туристическото
обслужване остава пръв по важност, особено във висококатегорийните обекти. Всички останали
средства, способстващи улеснението и комфорта на пребиваването са желателни и
препоръчителни в туристическата дейност. Още повече, те носят по-висока функционалност и
престиж на комплекса. Освен това, допринасят и в усилията по опазване на околната среда и
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енергоефективността, пряко въздействащи върху туристическата среда. Техническите и
технологични иновации са важно средство в конкурентната борба за по-високо пазарно
позициониране.

Заключение
България като туристическа дестинация има своите уникални предимства, уникални
защото в тази малка на площ земя могат да се развиват стотици видове туризъм – културен,
религиозен, медицински, опознавателен, планински, балнеолечебен, морски, еко-туризъм,
винен туризъм, екстремен туризъм, археологичен, голф туризъм и др. За правилното развитие
е разработена стратегия за устойчиво развитие на туризма в България- 2014г.-2030г.
„Стратегията за устойчиво развитие на туризма в България с хоризонт 2030 г. подготвя набор от
дългосрочни стратегии в областта на планирането, инвестициите, вътрешния туризъм,
проучванията, предоставянето на услуги, подобряването на инфраструктурата и транспорта,
професионалната подготовка и квалификация на заетия в туризма персонал, диверсификацията
на туристическия продукт, възстановяване и поддръжка на съществуващи туристическо зони и
подобряване облика на дестинацията като цяло.”16
„Туристическата индустрия заема важно място в световната икономика и в ситуацията
на икономическа несигурност е важен двигател, който продължава да генерира растеж чрез
създаване на нови работни места, развитие на инфраструктурата и реализирането на приходи в
платежния баланс. По данни на Световната организация по туризъм (СОТ) през 2012 г. туристите
в световен мащаб са надхвърлили рекордните 1 млрд., достигайки 1,035 млрд. души и
реализирайки устойчив ръст от 4%. Независимо от продължаващите икономически
предизвикателства в Европа и света, прогнозите на СОТ са за запазване на тенденцията на
увеличаване на броя на пътуванията с цел туризъм в света с подобни или леко по-слаби темпове
и реализиране на ръст в порядъка на 3.5% до 4% в края на 2013 г. В дългосрочен план
очакванията са за средногодишен ръст на туристите в света в порядъка на 3.8% за периода до
2020 г. и 2.9% средногодишен ръст за периода 2020г.-2030 г. Намаляването на темповете на
растеж през втората половина на периода 2010г.-2030 г. ще се дължи на комбинация от фактори,
сред които достигането на по-висока база, от която реализираните ръстове в абсолютна
стойност ще продължат да бъдат високи, по-голяма зрелост на икономиките, която ще се
изразява в намаляване на ръста на БВП, както и преминаване от намаляващи към растящи цени
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на въздушния транспорт. Очакванията са в абсолютна стойност туристическите пътувания в
световен мащаб да достигнат 1.4 млрд. през 2020 г. и 1.8 млрд. през 2030 г.”17
Имайки предвид развитието на туристическата индустрия в световен мащаб, нейните
огромни материални ресурси, бързо развиващата се техническа материална база, човешкият
ресурс ангажиран в тази сфера, технологиите, които все повече навлизат, огромните продажби
и генерирането на големи обороти е немислимо да се говори за туризъм без да се има предвид
представянето на дълготрайни стратегически цели, които пък от своя страна са свързани с
диверсификацията и иновациите в областта. В силно конкурентна среда предимство имат
организациите, които се диверсифицират и прилагат иновации. Това им дава едно по-добро
равнище в сравнение с останалите участници на пазара. Диверсификацията и иновациите в
туризма спомагат за запазване на стабилността в дадено предприятие, създават възможност за
намаляване на стопанския риск, осигуряват конкурентни предимства, откриват се нови
възможности за предлагане на нови продукти и услуги. Това е и една добра стратегия за
запазване и мотивиране на наетия персонал в дадена организация, за създаване на нови
работни места. От друга страна обаче носят известни рискове. Често изискват голям финансов
капитал като инвестиция, понякога се намалява производителността. Решението за въвеждане
на нови услуги и стоки, развитието в други сектори на икономиката трябва да се взима
внимателно, след обстоен анализ на фирмените характеристики и пазарната среда. Изборът
трябва да е във вярната посока и да е добре обмислен ход.
Практиката показва, че именно външните иновации променят радикално връзките и
зависимостите между отделните елементи на туристическата система. Научния и технологичен
напредък насърчава туристическото развитие, като обикновено е налице известно изоставане
от внедряването на постиженията в практиката. Съществена роля има и готовността и
абсорбиращия капацитет на самата организация. Иновациите в туризма са от физическо и
социално естество, свързани преди всичко с ограничаване на рисковете за туристите,
повишената мобилност и достъпност. Те стоят в основата на създаването на изцяло нови
преживявания на туриста, респективно опит и удовлетвореност. За дестинацията и
туристическите предприятия – иновациите са в основата на усилията за повишаване на
конкурентоспособността и удовлетвореността на туристите. Именно поради това не са малко
иновациите насочени повишаването на производителността и ефективността.
Изхождайки от всички направени анализи, може да се посочат няколко възможности в
подкрепа на иновациите не само в туризма, а в цялата българска индустрия:
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Стимулиране на чуждестранни инвестиции чрез намаление на данък печалба за периода
от няколко години;
Запазване на ниските нива на корпоративен данък върху печалбата до излизане от
финансово-икономическата криза, а в последствие въвеждане на данъчни облекчения за
фирмите, които инвестират в иновации и нови продукти, проучвания, технологии и други;
Намаляване на осигурителната тежест за персонала в предприятията, които инвестират
в научни изследвания и разработки на нови продукти;
Държавата може да окаже подкрепа към иновиращите предприятия като гарантира
поне частично необходимите кредити за изпълнението на конкретните иновации;
Елиминиране на корупционните практики на държавната администрация, която е
отговорна за усвояването на европейски фондове;
Намаляване или неувеличаване на местните данъци за предприятията, правещи
иновации;
Развитие на креативно и съзидателно мислене в обществото във връзка с подкрепа на
иновациите; обединяване на усилията на правителството, образователните институции,
професионалните и браншовите организации; съдействие от страна на университетите и
научните организации посредством програми за обучение на място, въвеждане на
задължителни практики и стажове, като по този начин ще се повиши нивото на познанията у
персонала на предприятията и ще се засилят връзките между университетите и бизнеса;
Изработване на регистър, който да съдържа информация от една страна за иновативните
предприятия, които търсят финансиране за иновационни проекти, а от друга за инвеститори и
финансиращи организации и лица;
Една от най-важните характеристики на всяка национална икономика е нейното
развитие и нарастването на мощта й. Класиците като Маркс и Мил считат18, че стандарта на
живот не би могъл непрекъснато да се подобрява, ако някакво предимство в технологиите
(технологичните иновации) не увеличи продуктивността на ресурсите.
Туристическите иновации водят до повишаване на продажбите, повишаване на
търсенето и повишаване на предлагането. Те са ориентирани към по-високо определяне на
нуждите на потребителя, откриване на нови пазари или завладяване на нови позиции за
фирмата с цел реализиране на по-високи продажби паралелно с това, слабата академична
дейност по темата показва, че туризмът е относително слабо иновативен отрасъл. Изводът в тази
насока е, че е необходимо да се повиши ефективността на целия туристически сектор и да се

Grossman, G., E.Helpman, „Innovation and Growth in the Global Economy”, Massachusetts Institute of
Technology, 2005, p.4.
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разширява сътрудничеството между всички заинтересовани страни. Разбира се трябва да има
адекватна държавна политика, която да взаимодейства с частния сектор. В повечето случаи
иновациите в туризма са умерени, имитиращи и трансферирани (адаптирани) от други сфери .
Иновациите са нов начин за правене на нещо. Те могат да се отнасят както за малки
подобрения и изменения, така и за радикални и революционни промени в мисленето,
продуктите, процесите или организациите. Но те винаги се основават на нуждата на
потребителя. В икономиката иновациите трябва да увеличат полезната стойност. Целта на
иновациите е положителна промяна, която да направи някой или нещо по-добро. Иновациите,
водещи до повишаване на производителността са основен източник за увеличаване на
богатството в икономиката. Те имат широко приложение и в туризма. Най-точно бихме ги
определили като съвкупност от принципи, методи, подходи, начини за постоянно обновяване
на

туристическата

дейност. Целта на иновациите

в туризма е

да

се

подобри

конкурентоспособността на туристическото предприятие, както на вътрешния, така и на
световния пазар19.
Туристическите предприятия винаги са били и сега са активни поддръжници на новите
технологии.20 Съвременните постижения в телекомуникациите и електронния маркетинг
осигуряват нови възможности за туристическия бизнес и значително засягат неговите модели.
Въвеждането на нови технологии в туризма спомага за увеличаване на възвръщаемостта на
инвестициите. За налагането на успешна иновация и прилагането на успешна диверсификация
можем да говорим, когато са на лице- увеличаване на пазарния дял, генериране на по-голяма
печалба, излизане на нови пазари, спечелване на нови и запазване на стари клиенти, постигане
на финансова стабилност.

Копринаров Бр., Маринов Ст. и Илиева Г.,Иновации в хазартната туристическа индустрия в условията
на глобализация;ISSN: 2367-7384 Issue 2, pp. 34-43, June, 2016
20
Чудновски А.Д Управление на туристическата индустрия. - М .: Кнорус, 2009.
https://moluch.ru/conf/econ/archive/12/1380/ (дата обращения: 12.02.2019)..
19
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III. Справка за приносите в дисертационния труд
Научни приноси:
1. Теоретично и концептуално е обоснована необходимостта от приложение на
диверсификации и иноватиране при предоставяне на туристически услуги, основан на
налагащата се нова парадигма за тяхното управление.
2. Оценено е актуалното състояние на приложението на иновационни подходи и
диверсификация в туризма.
Научноприложни приноси:
1. Представени са примери за добри практики с възможности за приложение в
българския туризъм
2. Проведено теренно изследване по въпроси свързани с иновативния потенциал на
туристическите организации
3. Изясняване на връзката и влиянието на синята икономика и влиянието й върху
крайбрежния туризъм
4. Емпирично изследване на взаимовръзки на процесите между туристическите
организации.

44

IV. Публикации по дисертационния труд
1.

Изследване мотивацията на работещите в хотелски комплекс Кавказ Голден Дюн

Слънчев бряг, Годишник „Конференция за студентско научно творчество“, том 35, 2017, с. 381.
2.

От синята икономика към интегрирана национална морска политика, в сборник

„Морето граница или врата, Водата, морето, крайбрежията- богатствата на безкрайните
територии“, Бургас, 2018, с. 21.
3.

Устойчиво развитие на синята икономика и влиянието й върху крайбрежния

туризъм, Годишник „Конференция за студентско научно творчество“, Бургас, 2018.
4.

Синята икономика и влиянието й върху конкурентоспособността на крайбрежния

/морски/ хотелиерски продукт в България, в сборник „ Морето- граница или врата“ 2018 гр.
Бургас.

45

