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                        Основни  бизнес  умения за  предприемачество  в  туризма 

 

Въведение 

 

 

Ролята на туризма за развитието на една страна, както и неговите социални, 

икономически и регионални ефекти, водят до необходимостта да се осигури съвременно 

познание в областта на предприемачеството, предприемаческото управление и иновациите. 

Идеята на това познание е да се усъвършенстват процесите на управление в туризма, да се 

повиши производителността на труда, качеството на обслужване, удовлетвореността от 

работата, обучението и кариерното развитие на служителите в туристическия бранш. 

Във връзка с това, целта, която се преследва с написването на настоящия модул, 

наречен „Основни бизнес умения за предприемачество в туризма”, е да се изяснят 

концептуални теории относно предприемаческия процес, средата на предприемача, 

предпремаческия анализ и предприемаческото управление, като едни от най-съвременните 

направления в сферата на предприемачеството. Съществено внимание тук е отделено и на 

управленските функции, реализирани от страна на предприемача в сферата на туризма, 

като се акцентира на иновациите и на маркетинга. Засягат се и въпроси, свързани с 

актуални теории и практики в туризма като социалната отговорност и културата на 

предприемача.  

Модулът е предназначен за усъвършенстване знанията и уменията на 

ръководителите в туристическата индустрия, на предприемачите – собственици, както и на 

всички икономически заети и незаети лица, заинтересовани от успешното развитие и 

просперитет в областта на туризма. 

 

Тема 1. Същност на предприемачеството 

 

Когато изучим тази тема, ние: 

 

• Ще се запознаем с историческото развитие на предприемачеството. 

• Ще характеризираме различните класически и съвременни подходи към 

предприемачеството. 

• Ще откроим различията между предприемачите и мениджърите. 

• Ще се запознаем със същностните аспекти на предприемачеството като теория и като 

практика. 
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1.1. Историческо развитие на предприемачеството  

Твърде рядко в човешката история определена социална сфера е упражнявала 

толкова дълбоко влияние, какъвто е случаят с предприемачеството. Явлението за няколко 

века промени социалната и икономическа действителност: създаде глобална икономика, 

икономика на знанието, проправя път на икономиката на интелекта.  

В исторически план, предприемачеството провокира човешка мисъл от векове насам. 

Произходът на термините „предприемачество” и „предприемач” е от френската дума 

„entrepreneur”, която означава посредник или откривател на възможности. През 18 век 

терминът „предприемач” се е употребявал като нарицателно за хората, които са 

управлявали големи проекти – замъци и катедрали.  

Първите системни и научни анализи на предприемачеството са направени от 

френския икономист Ришард Канталион, наричан неслучайно и „баща” на 

предприемачеството. Той е първият, който въвежда поемането на риск, като основна черта 

на предприемачите. През 19 век, Жан Батист Сей поставя ударение върху присъщите 

характеристики на предприемача, различни от тези на обикновения икономист. В началото 

на Индустриалната революция, Сей е първият учен, който определя притежанието на 

управленски умения, като ключови предпоставки за предприемаческия успех. В следствие, 

френският икономист се приема за първоосновател на така нареченото управленско 

направление в предприемаческата теория. 

Безспорно, забележителен е приносът, особено за съвременното разбиране на 

предприемаческото управление, на известния австрийски учен – икономист Йозеф  

Шумпетер. Според него, предприемачът е основен двигател на икономическото развитие. 

Шумпетер отчита, че в края на 19 век предприемачеството е неразделна част от рутинните 

дейности на големите корпорации.  

В съвременен план, за водещ изследовател в областта на предприемачеството се 

приема американският учен Питър Дракър. Неговата книга „Иновации и предприемачество” 

бива определена като „библия на предприемача” (Дракър, 2002). Авторът откроява широко 

разбиране за предприемачеството, приложимо в гражданския сектор и в публичната сфера. 

Той детайлно анализира предприемаческото управление, вътрешното предприемачество и 

социалното предприемачество като най-съвременни предизвикателства пред науката и 

практиката. 

 

1.2. Подходи към предприемачеството  

През последните десетилетия, учени и изследователи се стремят да развият 

комплексна система (теория), чрез която да обяснят сложната същност на 

предприемачеството. Обаче и до днес такава комплексна теория не е изградена и 

отделните автори заимстват отделни елементи от различни науки, като икономика, 

управление, социология, психология и други. Всички тези науки от социалните сфери 
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стават основоположниците на класическите и съвременни предприемачески подходи, школи 

и направения. Тяхното многообразие и най-вече, взаимното противопоставяне помежду им, 

затрудняват еднозначното тълкуване, разбиране и осмисляне на предприемачеството  

(Виж фигура 1.1.).  

 
Фигура 1.1. Подходи към предприемачеството 

Източник: Нарлева. К. Социалното предприемачество, Матадор, Варна, 2011. 

 

Подходите в предприемаческото знание традиционно разделят обществените науки, 

грубо казано, на „два лагера”, всеки със своите подразделения и авангарди. От едната 

страна са икономистите, които гледат на предприемачеството като на променлива 

величина, зависеща основно от икономическите фактори и до голяма степен, независеща от 

социалната среда. Вторият „лагер” е на учени – представители на други дисциплини. Те са 

склонни да разглеждат предприемачеството също като променлива величина, но дълбоко 

вкоренена в социалната среда, създадена от тази среда и същевременно, развиваща я.  

Въпреки посоченото разделение, най-съвременните научни търсения за природата на 

предприемачеството предполагат приложението на нов, интегриран подход на научните 

изследвания. Този подход признава огромното значение на социалните, психологическите и 

културните фактори в предприемачеството, но също така и въздействието на 

предприемачеството върху формирането и развитието на социалната среда. Този 

интердисциплинарен по своята същност, подход би следвало да подпомогне за по-

достоверното тълкуване и разбиране на многостранната природа на предприемачеството 

(Нарлева, 2012). 

В съвремеността, т.е. от средата на 20 век, предприемачеството се основава на 

различни „модерни” школи в социалното познание, сред които личностно и поведенческо. 

Тяхното противопоставяне – дали предприемачът или предприятието е водещият или по-

значимият  обект на анализ – предопределя и следваща дихотомна линия, възпрепятстваща 

еднозначното тълкуване на интересуващите ни понятия. Личностният подход в 

предприемачеството, изследва предприемача – характерни черти, умения, способности и 

компетентности, като основен обект на анализ (Виж таблица 1.1.). Поведенческият подход, 

от друга страна, проучва предприятието като най-значим аспект в знанието по 

Икономика 

Социология 

Психология Управление 

Маркетинг 
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 
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предприемачество. Безспорно, най-пълно предприемачеството би могло да бъде разбрано 

посредством познанието от всяко едно отделно направление или подход. Причината за това 

е, че не съществува един единствен „най-правилен” подход. Всеки един притежава както 

силни страни, така и ограничения (Коев и кол., 2014).   

През осемдесетте години на 20 век, изследванията по предприемачество се 

фокусират първоначално върху  предприемача – неговата социална цел, мисия, 

образование, мотиви, характерни черти и пр. В последствие, предприятието и неговите 

иновации стават по-значим обект на научен и приложен интерес. Този нарастващ интерес, 

от началото на 21 век, поставя в центъра на вниманието не въпроса: „Кой е предприемач?”, 

а: „Какъв е приносът на предприемачество в обществото и как той би могъл да бъде 

постигнат?”. В резултат на това, в една по-широка историческа перспектива се наблюдава 

преместване на вниманието от една първостепенна функция на предприемачеството към 

друга. Този исторически процес отразява промените в дисциплината „предприемачество”, в 

резултат на динамичните трансформации на икономиките и на обществата. Ето защо, 

въпреки множеството гледни точки, е безспорно, че еволюцията на предприемачеството  би 

могла да бъде разбрана в нейната пълнота, единствено чрез натрупаните познания от 

различните научни подходи, направления и школи. Тяхното обединение в единна научна 

рамка ни илюстрира историческото развитие по темата. 

 

Таблица 1.1. 

Различия между „традиционен мениджър”  и „предприемач” 

Показатели Традиционен мениджър Предприемач 

Основни 

мотиви 

Мотивиран от властта, желае 

традиционни, корпоративни 

награди. 

Желае свобода; целево 

ориентиран; разчита на себе си; 

самомотивиран. 

 

Ориентация във 

времето 

Отговаря за квоти и бюджет; 

проектира седмични, месечни, 

тримесечни и годишни планови 

хоризонти; до следващата 

промоция или трансфер. 

Планира бизнес растежа в период 

от 5 до 10 г. напред; действа сега 

към следващата крачка по 

начертания път. 

Склонност 

към действие 

Делегира действия; 

наблюдението и отчетът 

поглъщат повечето от 

енергията. 

Провокира наетите като свършва 

тяхната работа. 

 

 

Умения 

Професионален мениджмънт; 

често обучен в бизнес училище; 

ползва инструменти на 

Внушително познаване на изнеса; 

често технически обучен в 

технически бизнес; може да 
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абстрактен анализ, управление 

на хора и политически умения. 

притежава формална отговорност 

за печалби/загуби във фирмата. 

Отношение 

към смелостта 

и съдбата 

Счита другите отговорни за 

съдбата си; може да е властен 

и амбициозен. 

Вярва в себе си, оптимист, смел. 

Фокус на 

вниманието 

Основно към вътрешните за 

корпорацията събития. 

Основно към технологиите и 

пазара. 

Отношение  

към риска 

Внимателен. Харесва да е модератор на риска; 

инвестира много, но очаква да 

успее. 

 

Използване 

 на пазарни 

изследвания 

Разполага с готови пазарни 

проучвания за идентификация 

на нуждите да ръководи 

продуктовата 

концептуализация. 

Създава нужди; създава 

продукти, които често не могат да 

се тестват с пазарно проучване; 

потенциалните клиенти още не ги 

разбират; разговарят с клиентите 

и формират свои мнения. 

Отношение 

 към статуса 

Загрижени за символите на 

статуса/ъглов офис и т.н. 

"Щастлив е да седне върху щайга 

от ябълки, ако е свършена 

работата”. 

Отношение  

към провала 

 и грешките 

Прави всичко възможно да 

избегне грешки и изненади; 

избягва да признава провали. 

Гледа на победите и провалите 

като ценен опит. 

Стил 

на вземане 

на решение 

Съгласен с по-властните. Следва собствената си визия; 

решителен, ориентиран към 

действие. 

За кого работи За другите. За себе си и за клиентите. 

 

Отношение  

към системата 

Приема системата като 

възпитаваща и защитна, търси 

мястото си в нея. 

Способен е бързо да напредне в 

системата; след това при 

възникващи проблеми може да 

формира своя собствена фирма. 

Стил  

за разре-

шаване на 

проблеми 

Разрешава проблеми в 

системата. 

Избягва проблеми в големи и 

формални структури, като 

напуска организацията и стартира 

собствена фирма сам 

Отношения 

с родителите 

Независим от майка си, добри 

отношения с бащата, но слаба 

зависимост. 

„Отсъстващ” баща или в лоши 

отношения с бащата. 
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Социо- 

Икономи-ческо 

минало 

Средна класа. Нисша класа в някои ранни 

изследвания; средна класа в по-

нови изследвания. 

Образова-телно 

ниво 

Високо образователно ниво. По-слабо образован в ранни 

изследвания; в по-нови 

изследвания акцент върху 

специализации. 

Отношения 

с другите 

Възприема йерархията като 

базово отношение. 

Приема бизнес дейностите като 

основни отношения. 

Източник: Kuratko D., R. Hodgetts. (2005). Еntrepreneurship. A Contemporary Approach. The 

Dryden Press, Hacourt Brace College Publishers, Fourth Edition, р. 76-77. 

 

1.3. Характерни черти на предприемачеството 

Факторите, които оказват влияние върху предприемачеството са иновациите, 

технологиите, капиталът, маркетингът, информацията, персоналът и желанието на хората 

да работят заедно. Но всички тези и много други фактори, разгледани самостоятелно, са 

само факти, елементи, които не допринасят за просперитета на хората и организациите. 

Предприемаческият  процес е този фундамент, който обвързва факторите в едно 

неразривно цяло, наречено система, разгръща техния потенциал и създава нови такива. 

 Решенията на предприемача се реализират в практиката под формата на цели, 

стратегии, политики, структури, инструкции и пр. Те са израз на управленските 

въздействия. Със своята активна намеса, предприемачът създава и променя хода на 

събитията и процесите, съобразно собствените си разбирания и критерии, в съответната 

външна и вътрешна среда.  

Активната намеса от страна на предприемача е осъзната и преднамерена. 

Предприемаческото въздействие, в това отношение, е избор на един от множество варианти 

за въздействие, което цели постигане определен резултат или резултати – 

ефективност, производителност, качество, иновации, удовлетвореност и др. Именно 

тези резултати водят до промяна на организациите, на икономиките и на обществата. В 

заключение, предприемачеството е една от най-сложните, отговорни и творчески дейности 

на хората. Предприемачеството е вид изкуство. 
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     Тема 2. Предприемаческо управление в туризма 

 

Когато изучим тази тема, ние: 

• Ще разберем защо е важно да знаем какво е предприемаческо управление в туризма. 

• Ще придобием представа за иновацията и ролята й за предприемаческото 

управление. 

• Ще се запознаем с базови правила при осъществяване предприемаческото 

управление в туристическата организация. 

 

       2.1. Същност на предприемаческото управление  

В своята еволюция човечеството се стреми към материално и духовно благополучие, 

наречено накратко прогрес. Той е неотделим от нашата човешка природа и е следствие на 

универсалния закон за растежа, развитието и преобразуването на материалния свят и 

човешкия социум. В основата на човешкия прогрес е иновацията. Тя е този ключов фактор, 

без който еволюционния процес на хората, на управлението на организациите и на 

обществата не може да бъде разбран напълно. Благодарение на иновациията, като човешко 

изобретение, „се раждат” продукти, услуги; старите се трансформират, а на тяхно място се 

появяват нови – адаптирани и променени.  

„Иновация” и „предприемачество” стават модерни, популярни думи през 

осемдесетте години на миналия век. Оттогава насам всяко следващо десетилетие изисква и 

ще изисква все повече иновации. Защото е сигурно, че живеем във време на всеобхватни 

промени, които засягат всички сфери на икономическия живот и особено сферата на 

туризма. Във време на такива трансформации, подвластни на засилената конкуренция, 

краткия живот на стоките и услугите, глобалните природни, демографски, икономически, 

технологични промени и пр. и пр. фактори, най-добрият, а не рядко, единственият начин на 

организацията в туризма да оцелее и да се развива, е да създава иновации (Нарлев, 2016.).  

Науката, която обяснява как се създават иновации и как те се реализират на пазара, 

е предприемачеството. И за да не се заблуждаваме, като смятаме, че иновацията е 

проникновението, късметът на начинаещия, или пък шансът на големия играч, е 

необходимо знание за това, как тези иновации следва да се управляват по ефективен начин, 

т. е. необходимо е последващо знание за съвременното управление. Точно на това е 

посветена тази тема – на предприемаческия мениджмънт. 

Предприемаческият мениджмънт като управленска теория и практика се основава 

на взаимното интегриране на управлението и предприемачеството в едно неразривно цяло. 

И по-конкретно – на теорията за управление на организациите и техния практически, 

предприемачески профил – най-важният и най-пренебрегваният елемент за обяснение 

природата и границите на организацията. Като резултат, управлението преобразува 
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предприемачеството, предприемачеството преобразува мениджмънта: създава се 

интегрална област от знания и практики, която обогатява основополагащите две теории 

(Виж Фигура 2.1.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 2.1. Предприемаческо управление в туризма 

 

2.2. Иновациите – съдържанието на предприемаческото управление 

Първият икономист, който погледнато в исторически план, предлага повече или по-

малко цялостен модел на предприемачеството е Йозеф Шумпетер. (Нарлева,  2011.) В 

основата на неговата теория е ползвано понятието „нови комбинации”, а именно: 

• Създаване ново благо – благо, което все още не е известно на потребителите, или 

изразяване на ново качество на дадено съществуващо благо. 

 

 

 

 

 

 

• Усвояване нов източник за суровини или полуфабрикати за производство на блага, 

независимо дали този източник е съществувал преди това; дали е бил считан за 

недостъпен; или се е намирал във фаза на създаване. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пример за устойчиво ползване на туристическите ресурси.  „Благото”, 
може да представлява както продукт, така и услуга; както в 
икономическата, така също и в социалната сфера. 

• Създаденият през 2000 г. в гр. Белица, България „Парк за танцуващи 
мечки” е ново благо за запазване на природни ресурси, както и за 
решаване реален социален проблем. 
 

Пример. Днес опасенията на много хора са свързани с изчерпване на 
природните ресурси, особено тези в ограничени количества – нефт, 
въглища, природен газ. На тази база, някои експерти предричат само още 
няколко десетилетия съществуването на човечеството. Но 
повтарящите се примери от историята, както и съвременните 
практики в развитието на познанието, позволяват да се открият и/или 
да се произведат нови и по-добри горива, които да окажат в бъдеще 
време реален екологичен и, или финансов ефект върху туризма и 

  

УПРАВЛЕНИЕ 
В ТУРИЗМА 

 ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 
         В ТУРИЗМА 

 

ПРЕДПРИЕМАЧЕСКО 
УПРАВЛЕНИЕ 

 В  ТУРИЗМА 



12 
 

 

 

• Внедряване нов, непознат метод за производство на благо, в основата, на който не 

е задължително да стои ново научно откритие или технология. Този метод може да 

съществува и като нов начин за търговска реализация на дадено благо. 

• Навлизане (овладяване) на нов пазар, независимо от това, дали даденият пазар е 

съществувал или не. 

• Провеждане реорганизация в даден отрасъл, като създаване монополно 

положение (например, чрез създаване на тръст) или разбиване на налично 

монополно положение.  

Безпорно е, че иновацията има много лица. В допълнение на това, Питър Дракър, 

наречен „баща на съвременния мениджмънт”, разкрива и други, основополагащи за 

съвременното разбиране на иновацията, взаимосвързани аспекти:  

• Иновацията е по-скоро социален, отколкото технически термин. Това означава, 

че иновациите в сферата на туризма в съвременния свят стават все по-значими за 

разлика от производствените иновации. 

• Самият мениджмънт трябва да се основава на иновации. Мениджмънтът в 

туризма следва да търси и оползотворява новите възможности за задоволяване 

новите човешки желания и потребности.  

• Предприемаческият мениджмънт е съвременната иновация на управление. Тя се 

основава не на случайната иновация, а на планираното, организирано и 

контролирано управление на иновациите. 

В обобщение, можем да определим иновацията, в широк смисъл, като създаване 

на нови и промяна на съществуващи продукти, услуги, организации и общества. 

Иновацията е в основата на съвременната управленска философия – предприемаческо 

управление – свързващото и същевременно разделителното звено между мениджмънта и 

предприемачеството; новата управленска технология за развитие на организациите в 

туризма. 

 

2.3. Принципи на предприемаческото управление в туризма 

Предприемаческото управление е управленска технология за растеж и развитие на 

съвременната организация в туризма. Тя променя представите и практиките на 

мениджмънта: налага управление на риска, изисква преосмисляне на целите, води до 

промяна на отношението към персонала и организационната култура. Основните принципи 

на предприемаческото управление са: 

• Назначаване на мотивирани хора; 

• Подпомагане на всеки член на екипа, за да бъде той успешен; 

• Прозрачност в организацията 
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• Споделяне общи ценности и философии; 

• Подходяща система за награди; 

• Обучение; 

• Празнуване на победите. 

Превръщането на иновациите в целеносочен, планиран, организиран и котролиран 

процес изисква знания, време, усилия и средства на мениджмънта. В това отношение, 

внимание заслужават следните правила (Нарлев2016):  

• Предприемаческото управление налага готовност за промяна от страна на 

ръководителя в туристическия бранш. Той трябва да има нагласата и 

възможностите да промени установените йерархии, статуквото и някои традиционни 

управленски практики, които блокират иновативността. Той трябва да бъде готов да 

поеме пресметнат риск, готов и да загуби (провалът понякога е другата страна на 

успеха в сферата на туризма). 

• Иновацията заслужава специално внимание. Предприемаческото начинание трябва 

да бъде планирано, организирано, ръководено и контролирано отделно от 

съществуващото положение в туристическата организация. Този подход е 

предпоставка за иновационен успех. 

• Наградите от предприемаческото управление твърде рядко идват веднага, нито 

успехите са мигновенни. За да се случат системните иновации, мениджърът на една 

организация в сферата на туризма трябва да изгради, на първо място, среда и 

култура, които да подкрепят предприемчивостта. 

 

     Тема 3. Предприемачески процес в туризма  

Когато изучим тази тема, ние: 

 

• Ще разберем какво представлява предприемаческия процес. 

• Ще придобием представа за основните елементи на предприемаческия процес в 

туризма. 

• Ще се запознаем с основните фактори, влияещи върху формирането и реализирането 

на предприемаческия анализ в туризма.  

 

       3.1.  Същност на предприемаческия процес  

Предприемаческите процеси онагледяват последователността от стъпки, които, при 

равни други условия, предопределят успеха на предприемаческата  инициатива. Те 

извеждат факторите на средата, които влияят върху стартирането и развитието на 

организациите. На следващо място, познанието относно предприемаческите процеси е 

полезно, тъй като те илюстрират и приносите на предприемачите и на техните иновации.  
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Не би било правилно да се твърди, че даден теоретико-приложен процес би могъл 

„да се повтори” в социалната действителност. Точно обратното. Всички предприятия, 

включително в сферата на туризма, са уникални по своята същност форми от 

взаимоотношения и приоритети, със сложна мрежа от цели, въздействия и организационни 

резултати. Поради това, предприемаческите процеси, представени в настоящата тема, 

следва да се възприемат като обяснителна схема на случващото се в туристическата 

индустрия, чието приложение в реалността би следвало да се съобрази с 

контекстуалните и винаги конкретни обстоятелства и възможности, като например: 

спецификата на туристическата организация, туристическата интерпретация на ресурсите, 

туристическата база, туристическите пакети в хотелиерството и ресторантьорството и пр. 

въздействащи фактори на средата – вътрешна и външна (Виж Михайлов, М., 2013; Стефанов, 

Св. 2015). 

 

3.2. Характеристика на предприемаческия процес в туризма 

В предприемаческата литература, редица автори концентрират вниманието върху 

нагласите за предприемачество и тяхната роля в предприемаческия процес. Така, 

например, интегрираният модел на американския учен – икономист У. Бигрейф илюстрира 

серия от взаимосвързани събития, които предопределят, направляват и контролират 

предприемаческия избор на предприемачите в туристическия бранш, а именно: иновация, 

отключващо събитие, изпълнение и растеж. Моделът анализира съвкупност от фактори – 

история, опит, социален контекст и пр., влияещи самостоятелно или комплексно върху 

всяко едно събитие, а оттам и върху формиране и реализиране намеренията на 

предприемача в рамките на предприемаческия процес (Виж Фигура 3.1.). 

Предприемаческите намерения са обект на теоретично изследване и от Ф. Крюгер.  

По мнение на автора, предприемаческите действия се формират на основа 

потенциала, който е следствие от личностните намерения на предприемача, както и от 

общественото одобрение на предприемчивостта. Тези два елемента, според Крюгер, са 

недостатъчни обаче за вземане на решение за предприемачески инициативи. Именно 

поради това, авторът въвежда в модела отключващо, катализиращо събитие (Виж 

Фигура 3.2.) 

Лични Лични Социални Лични Организа-

ционни 

Постижения Поемане риск Мрежи Предприемач Екип 

Вътрешен 

контрол 

Неудоволетвореност Групи Лидер Стратегия 

Поемане риск Загуба на  

работа 

Родители Мениджър Структура 
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Лични ценности Възраст Семейство Посвещение Култура 

Образование Пол Ролеви 

модели 

Визия Продукти 

 

 

 

 
 

 

 

Възможности Конкуренция Конкуренти 

Ролеви модели Ресурси Клиенти 

Съзидателност Политика на правителството Инвеститори 

 

Фигура 3.1. Процес на формиране на предприемаческите намерения 

 

Източник:  Bygrave, W.The Entrepreneurship Paradigm: A Philosophical Look at Its 

Research Mythologies. Entrepreneurship: Theory and Practice. The  Dryden Press,2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 3.2. Процес на предприемаческия потенциал 

 

Източник:  Тодоров, К. Стратегическо управление в малките и средни фирми. 

Siela, София. 

Характеристики  
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Предприемаческо 
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Възприемана 
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Склонност  
към действие 

Възприети 
социални норми 

Осъзната –  
възприемана 
способност 

Катализиращо събитие 
(несъвместимост) 
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При изследване процеса на формиране и развитие на нагласите за 

предприемаческото поведение, Й. Меер, представя изследователски модел с „два потока на 

анализ”. Изследователката фокусира проучването си върху корпоративната организация 

като първо ниво на анализ и установява влиянието на организационния контекст върху 

предприемаческото управление. Факторите, определящи вътрешния контекст, са 

своеобразна многомерна конструкция, включваща: свобода на действие на ръководителя, 

достъп до информация, достъп до ресурси и социо-политическа поддръжка (Виж Фигура 

3.3.).  

Дискусионен въпрос на изследването е защо някои предприемачи са по-добри от 

други при един и същ поддържащ организационен контекст. При отговора на въпроса е 

въведен втори поток, наречен „фокус върху предприемача”: неговата емоционална 

отговорност, позитивното мислене, стратегическа управленска перспектива и пр. 

Посочените потоци формират сърцевината на концептуалния модел и оказват влияние върху 

предприемаческите вярвания на ръководителите, както и върху тяхното реално 

предприемаческо поведение. Теоретичните концепции на авторката очертават богатство от 

изследователски допускания, потвърдени с емпирични резултати, и по-конкретно: 

• Нагласите на предприемачите относно поддържащия контекст в организацията има 

позитивен ефект върху предприемаческото им поведение; 

• Нагласите на предприемачите да управляват своите мисли и чувства има позитивен 

ефект върху предприемаческото им поведение; 

• Предприемаческите нагласи за собствената ефективност имат пряк положителен 

ефект върху предприемаческото поведение; 

• Възприемането на поддържащия контекст има позитивен ефект върху 

предприемаческите нагласи за собствената ефективност и върху предприемаческото 

поведение. 

Значим принос на модела от една страна, е идентифициране факторите за 

иницииране на предприемаческа активност, а от друга, акцента върху когнитивния, 

познавателен и емоционален свят на личността на предприемача, като популярно и 

съвременно направление в управленската организационна теория. 
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Фигура 3.3. Предприемачески етапи – фактори на средата 

Източник: Mair, J. Entrepreneurial Behavior in a Large Traditional Firms: Exploring Key 

Drivers. IESE Business School, University of Navarra. Research Paper 466, 2002. 

 

 Позовавайки се на познанието на последните теоретични модела, и особено на 

третия авторов модел, Меер и Навоя – представители на Икономическия депатратамент на 

Университета в Навара, определят създаването на ново предприятие като кулминационен 

момент в предприемаческия процес.  

За разлика от предходните изследвания, без да омаловажават значението на 

социалния контекст, те изследват набор от личностни променливи, които влияят върху 

желанието за изява и готовността за реализация на предприемаческия проект.  

Тези две базови детерминанти, предопределени от личностни ценностни 

детерминанти, според резултатите от проучването са определящите нагласи за 

предприемачество  

(Виж Фигура 3.4.).  

  Фигура 3.4. Процес на формиране нагласи за  предприемачество. 

Възприемане на 
поддържащия 

контекст 
•Свобода на 

действие 
•Достъп до 

ресурси 
•Достъп до 

информация 
 

Когнитивни и 
емоционални 

нагласи: 
• Емоционална 

отговорност 
• Позитивно 
отношение 

•Самоконтрол 
 

Предприемачески  
нагласи за 

собствената  
ефективност 

  Предприемаческо     
          поведение  

Емоционален 
елемент: 
Емпатия 

 Когнитивен 
елемент: 
Морална 
преценка 

Собствена  
ефективност 

 
Поддържащ 

контекст 

Възприето 
желание  
за изява 

 

Възприета 
готовност за 
реализация 

 

Поведенчески 
нагласи 

 

Предприятие 
 

Предприемаческо 
поведение 



18 
 

Източник: Mair, J., E. Noboa. Entrepreneurship: How Intentions to Create a Enterprise get 

Formed. Working Paper. IESE Business School, University of Navarra, 2003. 

 

Посредством извършеното проучване се доказва по емпиричен път, че за разлика 

от по-рано представените предприемачески модели, личностните качества – моралната 

преценка, вярата в собствената ефективност и емпатията (съчувствието), в 

зависимост от характеристиките на поддържащия контекст, предопределят намеренията 

за предприемачество.  

Според Й. Коев и кол., решението за започване на собствен бизнес включва 

обмислянето и разрешаването на множество сложни и често противоречиви въпроси. 

Разглеждани и решавани във времето, те могат да бъдат обединени от представата за 

предприемачеството като процес. Предприемачът в сферата на туризма не само трябва 

да открие своята идея, да я види като конкретна стока (продукт или услуга), да потърси 

нейното място на конкретен пазар, да осигури ресурси за нейното създаване и 

производство, да разработи детайлен план за действие, да обмисли юридическата 

форма, която ще приеме неговия бизнес, да потърси най-доброто място за разполагане 

на своя бизнес, да наеме работници, да подбере най-удачната структура за неговото 

управление и т. н. 

Различните дейности и етапи, разграничавани в предприемаческия процес, не 

винаги протичат в последователността, която желаем или която е описана от теорията. В 

практиката често някои от дейностите протичат или се извършват едновременно, което 

силно затруднява работата на предприемача, увеличава натоварването му и намалява 

полезното време за реализация на идеята. Разглеждан като средство за описание и 

обяснение на усилията на предприемача, предприемаческият процес може да се 

раздели на 12 стъпки. Те са: 

(1)Избор на предмет на дейност;  

(2)Решение за създаване собствен бизнес; 

(3)Откриване новата идея (продукт); 

(4)Оценка на възможностите и ограниченията на новия продукт; 

(5)Създаване на новия продукт; 

(6)Анализ на външната среда; 

(7)Предприемачески анализ на ресурсите; 

(8)Локализация на предприемаческата дейност; 

(9)Институционализация на дейността; 

(10)Създаване предприемачески план; 

(11)Управление на предприемаческата дейност; 

(12)Закриване на предприемаческата дейност. 
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3.3. Фактори, влияещи върху предприемаческия процес в туризма 

 

Решението за стратиране предприемаческия процес, както показа изследването 

дотук, е следствие от много фактори, които могат да се обобщят в три основни групи: 

 Първата група са отключващите фактори. Сред тях са генетичните фактори, 

семейната среда, образованието на предприемача, географското му разположение, 

успешните примери от социалната среда, културните характеристики и традиции на 

предприемача. За успешния предприемач в сферата на туризма тези фактори имат важно 

значение, тъй като именно тези фактори включват т. нар. туристически ресурси – културни, 

екологични, селски, приключенски и пр. (Парчева, М. 2014). 

 Втората група са личностните фактори. Сред тях важно значение има емпатията, 

т. е. из способността на предпрпиемача в туристическия бранш интелектуално да 

разпознава и съзнателно да споделя емоциите и усещанията на другите. Вярата в 

собствената ефективност, на следващо място, е когнитивен показател, пряко свързан с 

предприемаческия феномен. Тази категория отразява способността на предприемача да 

мобилизира ресурси и посоки на действие по упражняване контрол върху 

предприемаческите събития.  

Третата група ще наречем организационни фактори. Те са част от средата на 

предприемача и включват икономическо положение на страната, конкуренция, доставчици, 

закони, степен на иновационна активност в туристическата индустрия, защита на авторските 

права, патенти, социално-демографско развитие на държавата. Други фактори от тази група 

са банкови условия, възможности за включване туристическите организации в програми, 

подпомагащи укрепването на предприемаческото начинание, инвеститорска активност и пр.  

В резултат на обобщение относно представените три предприемачески 

процеси, могат да се изведат важни изводи за предприемачите в сферата на 

туризма, а именно: 

• Социалната среда с нейните характеристики – достъп до информация, достъп до 

ресурси, отношението към свободата, възприетите норми в обществото и пр., е 

детерминанта на предприемаческото поведение. Социалната среда оказва 

влияние върху мотивите на предприемача за предприемаческо начинание, а в 

последствие и върху неговото поведение в туристическата организация; 

• За успешното предприемаческо начинание в туризма, освен социалната среда, 

изключително важно значение имат индивидуалните особености на предприемача 

– неговата морална преценка, емпатия, вярата в себе си, емоционална 

отговорност, позитивно мислене, мисленето в перспектива и редица други 

характерни черти на предприемача; 
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• За формиране моралните преценки на предприемачите, нормите, практиките, 

образците на предприемачеството и пр. елементи, важно значение имат 

институционалните механизми, а именно: политиките на правителството в 

подкрепа на туризма, иновационната политика в сектора, инвеститорските 

стратегии за развитие на туристическия продукт и др. Ето защо, склоността към 

предприемаческо поведение във всяка една сфера, в частност в сферата на 

туризма, се формира с помощта на институции от социалната среда, а 

предприемачеството като индивидуалистичен процес се утвърждава и развива 

чрез тях. 

               

Тема 4. Предприемаческата идея. 

Управление на предприемаческата дейност в туризма. 

 

Когато изучим тази тема, ние: 

 

• Ще разберем как се формира предприемаческата идея. 

• Ще определим факторите на средата, които влияят върху предприемачеството. 

• Ще се запознаем с основните управленски функции в туризма. 

• Ще разгледаме компонентите на маркетинговия микс, прилагани в сферата на 

туризма. 

 

       4.1. Формиране на предприемаческата идея 

Съществуват много начини да се планира и да се развива  един бизнес. В 

икономическата литература откриваме разнообразие на авторски мнения относно 

формирането на една предприемаческа идея. Обобщеното мнение по този въпрос акцентира 

върху идентифицирането на икономически възможности, които съществуват на пазара.  

Като основни източници на идеи за бизнес в сферата на туризма най-често служат 

предишната работа на предприемача; незадоволена лична потребност; лични интереси или 

хобита на предпримача; подсказани идеи от други потребители; успели продукти на пазара 

или услуги, реализирани от съществуващи вече туристически компании; възможностите за 

бизнес, анонсирани от правителствени инициативи, например проекти, финансирани от ЕС, 

от изследователски и научни открития. В практиката съществувати и други обективни 

източници, които подпомагат предприемачите в туристическата индустрия да открият 

своята идея. Тези източници са например, неуспешно реализирани туристически продукти, 

видяно от пътувания в други страни и региони. 
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      4.2. Среда на предприемача 

При стартирането на предприемаческа дейност предприемачът в туризма се сблъсква 

с проблеми от различен характер. Тези проблеми произтичат от обстоятелството, че всички 

организации зависят в някаква степен от средата. Чрез нея те намират ресурси, 

контрагенти, клиенти, конкуренти, доставчици и пр. Специалистите определят средата като 

пряка и непряка. Основанията за това са, че някои фактори действат по-силно, а други – не 

толкова. Други автори определят средата като глобална, национална и вътрешна за 

организацията среда.  

При анализа на средата, следва да се докаже, дали даден продукт или услуга има 

възвръщаемост, необходима да оправдае инвестициите, времето и риска на предприемача в 

сферата на туризма. За целта е необходимо да се отговори на редица въпроси, свързани с 

характеристиките на предлагания туристически продукт или услуга, пазари за реализация, 

ценова политика, капитал и т.н. Тези въпроси са представени на следващата таблица. 

Таблица 4.1. 

Компоненти при анализа на средата 

Бизнес фактор Въпроси за оценка 

 

Продукт и/или 

услуга 

Какви параметри, цели и нужди тя задоволява; 

Какъв е жизнения цикъл на продукта или услугата? 

Има ли сезонност? 

Какви конкурентни предимства има продуктът/услугата ? 

Ще може ли туристическата организация да осигури гаранционно 

обслужване на продукта/услугата? 

 

 

Пазарни 

възможности 

Къде се намира пазарът на стоката/услугата? 

Кой е целевия пазар? 

Характеристика на туристическия отрасъл. 

Какъв може да бъде реалистичният пазарен дял който продуктът 

/ услугата да заеме в настоящия момент? А след 2, 5 или 10 

години? 

Продължителност на прозореца на благоприятната възможност? 

Каква конкуренция има на пазара?  

Заместители на продукта?  

Обороти на конкуренцията? 

Колко надежден е дистрибуционния канал? 

 

 

Колко ще струва стартирането на новото производство? 

Откъде ще се набавят необходимите финансови средства? 
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Финансиране Какви са цената и себестойността, конкурентни ли са те спрямо 

останалите производители? 

Как ще се осигурят необходимите материални и трудови ресурси? 

Колко капитал /активи, производствени разходи/ са необходими, 

за да се стартира дейността? 

С каква част от необходимия капитал разполага фирмата и ще 

има ли нужда от допълнителен капитал? 

С какви обезпечения разполага фирмата в случай на 

необходимост от кредитиране? 

 

Предприемачески 

риск 

Какъв риск (реален или потенциален) е присъщ на 

продукта/услугата? 

Какъв е най-често срещаният за съответния отрасъл риск? 

Какви са реалистичните, но и нереалистичните прогнози за 

туристическия отрасъл? 

    

    4.3. Управление на предприемаческата дейност в туризма 

 

Управлението в сферата на туризма се осъществява чрез изпълнението на множество 

специализирани дейности, наречени управленски функции. Бегъл преглед на литературните 

източници и взиране в това „какво всъщност правят предприемачите” дава възможност да 

бъде съставен следния  списък (Давидков, Нарлева, 2013): 

 

Таблица 4.2. 

Основни управленски функции на предприемача в туризма  

 

Формулира цели и 

поставя задачи 

Открива и оползотворява 

нови възможности – 

създава и реализира 

иновации 

Изгражда ефективни 

работни екипи 

Информира Мотивира сътрудниците 

за добра работа 

Разпределя 

организационните роли 

Регулира 

взаимоотношенията 

Представлява пред 

другите своя отдел 

(звено) 

Взема решения 

(организира вземането на 

решения) 
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„Чертае бъдещето” на 

организацията 

Назначава/ освобождава 

хора 

Организира изпълнението 

на решенията 

Координира работата на 

собственото звено с 

работата на другите звена 

Делегира управленски 

правомощия 

Усъвършенства системата 

за управление 

Идентифицира проблеми 

– решава проблеми 

Изгражда и развива 

културата на 

организацията 

Структурира дейностите в 

организацията и др. 

 

Както е посочено по-горе, разбиранията за това какво правят (и какво трябва да 

правят) мениджърите в сферата на туризма, често се различават, макар в отделните 

възгледи да откриваме и много сходни черти. Важна причина за различията е, че когато 

отговорят на въпроса „Какво правят предприемачите?”, авторите всъщност отговарят на два 

различни въпроса. Първите регистрират фактическата дейност, а вторите сочат 

функциите, които, според тях, предприемачите трябва да осъществяват. В организацията 

се реализират множество дейности. Въпросът е кои от тях ще припишем като присъщи на 

предприемачите и кои не. Важно е да подчертаем и това, че мотивацията на 

ръководителите в сферата на туризма често преразпределят тези правомощия.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Според мястото им в йерархията на туристическата организация, ръководителите 

обикновено биват класифицирани като висши, средни и низови. Разпределението на 

основните управленски функции между ръководителите с различен ранг не е 

равномерно. Така например, висшето ръководство определя предмета на дейност, целите, 

стратегиите, политиките на организацията. Затова планирането е приоритетна функция на 

висшето ръководство. Нейната роля постепенно намалява при ръководителите от среден 

ранг и още повече при низовите ръководители, за сметка нарастване ролята на 

организирането и контрола (поради по-оперативния характер на техния труд).  

Пример. Наблюдаваме двама началник отдели Човешки ресурси в две различни 
туристически организации. В едната ръководителят е пред пенсия и 
мотивацията му за добра работа се изчерпва с безпроблемното дочакване на 
пенсионна възраст. Той е прехвърлил цялата работа на своя заместник.  
Началникът във втората е сравнително млад, сравнително амбициозен и 
смята, че когато човек се захване с нещо, трябва да го прави по иновативен, 
предприемачески начин. Формално и тримата трябва да изпълняват едни и 
същи ръководни функции. Реално те изпълняват обаче съвсем различни 
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Съдържанието на управленските функции може да бъде конкретизирано 

посредством разглеждане ролите, изпълнявани от мениджъра в сферата на туризма. 

Управленските роли, в това отношение, се реализират посредством съвкупност от 

поведения, свързани с конкретната управленска длъжност, с официалната власт и статус. 

Специфичността на всяка една управленска роля „въплъщава” у мениджъра изпълнението 

на твърде специфични и конкретни управленски функции, задължения, приоритети – 

информационни, междуличностни и роли по вземане на решения.  

Изпълнението на управленските функции е в зависимост в голяма степен и от 

качествата на мениджъра, от способностите и уменията, които притежава той да отговори 

на изискванията на работата. Мениджърът в сферата на туризма трябва да усвои и да 

развива три групи умения: концептуални, хуманитарни и технически: 

• Професионални са тези управленски умения, свързани със способностите да се 

работи с физическите процеси и обекти в сферата на туризма. От ръководителя се 

очаква да ползва и развива знания по професията си, както и да познава 

специфичните за всяка професия методи, процеси, апаратура, технологии. 

• Хуманитарни са преди всичко уменията да се работи с хора. Ръководителят трябва 

да познава потребностите, интересите, мотивите, целите на хората, с които работи, 

да преценява техните възможни реакции, очаквани резултати и да стимулира 

сътрудниците към изпълнение на организационните цели. 

• Концептуалните умения се изразяват в способността на ръководителя да осмисли 

как различните функции на организацията зависят една от друга, как нуждите от 

промени в един отдел (звено) ще се отразят на системата като цяло; обхващат също 

възможностите на ръководителя да проектира мястото на организацията в отрасъла, 

в обществената среда и пр. 

В синтезиран вид, същностните особености на основните управленски функции, 

прилагани от един ръководител в изпълнение на предпиремаческата дейност  са: 

Планирането е дейност, ориентирана към бъдещето. То е средство за справяне с 

несигурността и динамиката на средата. Планирането е специализирана дейност, насочена 

към определяне на това, какво трябва да се направи, за да се постигнат целите на 

организацията.  

Организирането е съвкупност от две групи дейности: дейности, свързани с 

разделяне и разпределение на работата между отделните участници в социалната 

организация, както и дейности, насочени към интегриране на индивидуалните усилия: 

формиране система от общи цели, стратегии и политики; координиране индивидуалните и 

групови усилия въз основа на общи технологични изисквания, принципи и правила; 

установяване канали за комуникация и правила на взаимодействие. 
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Контролът е дейност, чрез която се проследява дали дейността и поведението на 

управляваната подсистема съответства на целите на управляващата подсистема. 

Контролната функция включва всички действия, с помощта на които, управлението се 

опитва да осигури съответствие между планираните и действителните резултати. 

Функционирането на всяка организация се основава върху система от правила, които са 

задължителни за всички нейни членове.  

Лидерството е основна категория в социалната психология, която се занимава с 

междуличностните отношения на водачество между хората. Лидерството е и 

взаимоотношение, чрез което един човек влияе върху поведението на други хора. Поради 

факта, че лидерството е сложно явление, при неговото идентифициране, описание и 

обяснение могат де се използват различни подходи и понятийни мрежи. Сред авторите няма 

единно мнение за това, по какъв начин трябва да се подредят разнообразните теории за 

лидерството. 

Мотивацията определя, и посоката, и продължителността на действието. Това 

определение е свързано с въпроса защо хората избират определен начин на действие и го 

предпочитат пред друг и защо те продължават с избраното действие, често за доста 

продължителен период, дори в условията на трудности и проблеми.  

Предприемаческата култура е ценностното отношение на сътрудниците към 

действителността. Тя е резултат от усилията на всички фирмени служители (днес) и на 

всички поколения фирмени сътрудници (вчера). Културата влияе върху функционирането и 

развитието на организацията предимно в дългосрочен план, защото определя устойчивите 

трудови ориентации на сътрудниците; тя регулира взаимоотношенията чрез система от 

писани и неписани закони, норми и  правила. 

Социалната отговорност на предприемача като управленска функция се 

заключава в това, да подпомага обществото в постигане на цели, като устойчиво развитие, 

ограничаване бедността, решаване екологични проблеми, развитие на т. нар. трети сектор, 

спонсорство, контрол върху качеството, здраве на хората, безопасност на труда и т. н.  

Управлението на човешките ресурси е основна функция в туристическата 

организация. Тя се свежда до управление на хората в трудовия процес, за да се постигнат 

целите, които са поставени пред организацията. Системата на управление на човешките 

ресурси включва съвкупност от дейности, които трябва ръководителят с сферата на туризма 

да осъществява – планиране, набор, подбор, мотивация и пр.  

Маркетингът е основна управленска функция с важно значение в сферата на 

туризма. Под „маркетинг” се разбира система от четири основни елементи – продукт, цена, 

пласмент и маркетингови комуникации – елементи, разработени не откъснато един от 

друг, а в комплекс.  

Маркетинговите комуникации са вид форма на комуникиране с целевия пазар и 

обществеността, чиято форма се подчинява на общите правила на всеки комуникационен 
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процес. Сложната система на маркетинговите комуникации се изгражда и управлява с 

помощта на взаимосвързани инструменти, чиято съвкупност е наречена – комуникационен 

микс (Виж Фигура 4.1.). 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг 4.1. Инструменти на маркетинговите комуникации 

Основните характеристики на посочените в таблицата елементи са: 

• Реклама: Всяка платена форма при не лично представяне на промоция и идеи, стоки 

или услуги, от страна на определен спонсор. 

• Директен маркетинг:  Използването на поща, телефон или други средства за не 

личен контакт, с цел комуникация или изискване за отговор от специфични текущи 

или потенциални клиенти. 

• Насърчаване на продажбите: Краткосрочни действия за стимулиране покупките или 

продажбите на даден продукт или услуга. 

• Връзки с обществеността и публичност: Разнообразие от програми, разработени с 

цел представяне и/или защита на имиджа на компанията или на отделни нейни 

продукти. 

• Персонални продажби: Устно представяне в разговор с поне един или повече 

потенцилни купувачи, с цел осъществяване продажба. 

Всеки един от посочените инструменти, включва система от специфични средства. 

По-детайлно и задълбочено средствата са представени в следващата таблица. 

 

 

 

 

 

 

 

Рекламен микс 
 

Роля на рекламата 
Съвременен подход 

Решение за послание 
 

PR - микс 
Роля, определяне на 

потребителско поведение, 
тренинг. 

Еволюция и контрол. 
 
 
 

Лични продажби 
 

Роля, публики, ефекти, 
връзки с медиите, 

спонсорство  
 
 
 
 
 
 
 
 

Стимулиране на продажбите 

Роля на стимулиране на 
продажбите 

Директен маркетинг 

 

 

 

 

 

 

Промоционален микс 

Реклама 
Стимулиране на 

продажбите 
Лични продажби 

PR 
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Таблица 4.3. 

Общи комуникационни и промоционални средства 

 

Реклама Насърчаване 

на продажбите 

Връзки с 

обществеността 

Персонални 

продажби 

Директен 

маркетинг 

Печатна и 

ефирна реклама 

Състезания, 

игри, награди 

Прескон-

ференции 

Продажбени 

представяния 

Каталози 

Рекламни 

опаковки 

Премии и 

подаръци 

Речи Продажбени 

срещи 

Пощенски 

материали 

Рекламни 

филми 

Мостри Семинари Насърчителни 

програми 

Телефонен 

маркетинг 

Брошури и 

дипляни 

Панаири и 

търговски 

изложения 

Годишни отчети Мостри Електронно 

пазаруване 

Постери и 

листовки 

Изложби Благотво-

рителност 

Панаири и 

търговски 

изложения 

Пазаруване чрез 

телевизията 

 

 

За да се осигури ефективно изпълнение на основните управленски функции, 

предприемачът в сферата на туризма би могъл да се довери на своята интуиция. Това 

решение не винаги е най-доброто, поради което той би могъл да ползва и редица методи за 

предприемачески анализ, като например: 

• Мозъчна атака е метод, който се основава на принципа, че хората могат да бъдат 

стимулирани за по-голямо творчество чрез събирането им в група и създаване 

условия за свободна обмяна на мнения. Целта тук е да се формулират повече 

решения на даден проблем. Методът не допуска критика на другите мнения, тъй като 

се предполага, че и най-нетрадиционната идея може да доведе до решаването на 

предприемачески проблем в сферата на туризма. 

• Метод „Делфи” е разработен за целите на дългосрочното планиране. Той позволява 

на група експерти да уточнят мненията си на основа взаимодействието с други 

експерти. Всеки от участниците изпраща мнението си по пощата за оценка на 

изследвания обект, като мненията са анонимни и не се разгласяват персоналните 

оценки на отделния експерт.  
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• SWOT – анализ е метод, при който не на последно място, се разглеждат различни 

стратегии за управление на комбинации от вътрешни и външни фактори на 

туристическата организация. SWOT анализът е изключително полезен инструмент за 

разбиране различни бизнес ситуации и вземане решения. Той дава необходимата 

рамка за преглед на организационната стратегия и посока за развитие на една 

туристическа организация (Виж Фигура 4.2.). 

 

SWOT 

анализ 

Вътрешна среда 
 

Плюсове: силни страни 

(S) 

Минуси: слаби страни 

(W) 

В 

ъ 

н 

ш 

н 

а 

 

с 

р 

е 

д 

а 

Възможности 

(O) 

S-O-Стратегии: 

 

Използване възможностите за 

реализация на плюсовете 

W-O-Стратегии: 

 

Унищожаване слабости с цел 

създаване нови възможности 

Опасности 

(T) 

S-T-Стратегии: 

 

Използване плюсовете за 

елиминиране опасностите 

W-T-Стратегии: 

 

Разработване стратегии, 

които да не позволяват 

слабостите да бъдат 

активизирани от заплахи 

 

Фиг 4.2. SWOT – анализ: визуализация 

В обобщение, различните управленски функции: планиране, организиране, 

ръководене, контрол, иновации, маркетинг, социална орговорност, предприемаческа 

култура и много други, дават възможност да разберем, да проектираме и да оценим 

предприемаческото поведение. Трудът на предприемача в сферата на туризма е 

разнообразен и сложен. Неговият успех зависи от умелото ползване предприемаческите и 

управленски теории в съответствие с конкретните условия и практики на туристическите 

организации. 
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	 Ще се запознаем с историческото развитие на предприемачеството.
	 Ще се запознаем с историческото развитие на предприемачеството.
	 Ще характеризираме различните класически и съвременни подходи към предприемачеството.
	 Ще характеризираме различните класически и съвременни подходи към предприемачеството.
	 Ще откроим различията между предприемачите и мениджърите.
	 Ще откроим различията между предприемачите и мениджърите.
	 Ще се запознаем със същностните аспекти на предприемачеството като теория и като практика.
	 Ще се запознаем със същностните аспекти на предприемачеството като теория и като практика.
	 Ще разберем защо е важно да знаем какво е предприемаческо управление в туризма.
	 Ще разберем защо е важно да знаем какво е предприемаческо управление в туризма.
	 Ще придобием представа за иновацията и ролята й за предприемаческото управление.
	 Ще придобием представа за иновацията и ролята й за предприемаческото управление.
	 Ще се запознаем с базови правила при осъществяване предприемаческото управление в туристическата организация.
	 Ще се запознаем с базови правила при осъществяване предприемаческото управление в туристическата организация.
	 Ще разберем какво представлява предприемаческия процес.
	 Ще разберем какво представлява предприемаческия процес.
	 Ще придобием представа за основните елементи на предприемаческия процес в туризма.
	 Ще придобием представа за основните елементи на предприемаческия процес в туризма.
	 Ще се запознаем с основните фактори, влияещи върху формирането и реализирането на предприемаческия анализ в туризма.
	 Ще се запознаем с основните фактори, влияещи върху формирането и реализирането на предприемаческия анализ в туризма.
	Първата група са отключващите фактори. Сред тях са генетичните фактори, семейната среда, образованието на предприемача, географското му разположение, успешните примери от социалната среда, културните характеристики и традиции на предприемача. За успе...
	Първата група са отключващите фактори. Сред тях са генетичните фактори, семейната среда, образованието на предприемача, географското му разположение, успешните примери от социалната среда, културните характеристики и традиции на предприемача. За успе...
	Втората група са личностните фактори. Сред тях важно значение има емпатията, т. е. из способността на предпрпиемача в туристическия бранш интелектуално да разпознава и съзнателно да споделя емоциите и усещанията на другите. Вярата в собствената ефект...
	Втората група са личностните фактори. Сред тях важно значение има емпатията, т. е. из способността на предпрпиемача в туристическия бранш интелектуално да разпознава и съзнателно да споделя емоциите и усещанията на другите. Вярата в собствената ефект...
	Третата група ще наречем организационни фактори. Те са част от средата на предприемача и включват икономическо положение на страната, конкуренция, доставчици, закони, степен на иновационна активност в туристическата индустрия, защита на авторските пра...
	Третата група ще наречем организационни фактори. Те са част от средата на предприемача и включват икономическо положение на страната, конкуренция, доставчици, закони, степен на иновационна активност в туристическата индустрия, защита на авторските пра...
	В резултат на обобщение относно представените три предприемачески процеси, могат да се изведат важни изводи за предприемачите в сферата на туризма, а именно:
	В резултат на обобщение относно представените три предприемачески процеси, могат да се изведат важни изводи за предприемачите в сферата на туризма, а именно:
	 Ще разберем как се формира предприемаческата идея.
	 Ще разберем как се формира предприемаческата идея.
	 Ще определим факторите на средата, които влияят върху предприемачеството.
	 Ще определим факторите на средата, които влияят върху предприемачеството.
	 Ще се запознаем с основните управленски функции в туризма.
	 Ще се запознаем с основните управленски функции в туризма.
	 Ще разгледаме компонентите на маркетинговия микс, прилагани в сферата на туризма.
	 Ще разгледаме компонентите на маркетинговия микс, прилагани в сферата на туризма.
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