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Направление Информационни технологии в образованието 

 
ФЕНОМЕНЪТ  ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ВИСШЕТО 

 ОБРАЗОВАНИЕ – ВЪЗНИКВАНЕ, ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ 

 
Акад. Ячко Иванов, БАН - София 

 

FENOMENON ONLINE EDUCATION IN HIGH  

EDUCATION – COME INTO BEING, PROBLEMS AND PROSPECTS  

 

Acad. Yatchko Ivanov, BAS - Sofia 

 
Резюме: В последните три години човешкият живот бе белязан с изменения, 

предизвикани от пандемията COVID – 19. Промениха се поведението и контактите на хората, 

грижите за здравето, условия на работа и т. н. Особено силно бе засегнато образованието, 

което трябваше коренно да измени образователния процес и да ограничи както  персоналния 

контакт между преподаватели и студенти, така и между самите студенти. Наложи се 

принудително въвеждане на онлайн обучение, което изискваше съчетание на нов начин на 

преподаване със спазване на изискванията за качество. При тези нови изисквания следваше 

така да се смени образователния процес, че да се гарантира изпълнението на Европейската 

харта на специалистите. 

Докладът анализира проблемите, които поставят  тези изисквания, както и 

перспективите пред онлайн обучението, в т.ч. и неговата роля в бъдещи кризисни ситуации. 

 

Ключови суми:  пандемия COVID – 19, проблеми на образованието, онлайн обучение, 

управление на образователния процес.  

Abstract: In the last three years human life has been changed provoked by the COVID – 19 

pandemic. People‘s behavior and contacts, health care, working methods, etc have been changed. 

Education was particularly affected, as it had to radically change the educational process and limit 

both the personal contacts between teachers and students and between students. Compulsory 

introduction of online education was required, which required a new way of  teaching, with 

respecting quality. Under these new requirements, the educational process should  be changed in 

such a way as to ensure the implementation of the European Charter of Specialties. 

The rapport analyzes the problems posed by these new requirements as well as the prospects 

for the online learning, incl. its role in the future crisis situations. 

 

Kеy words: COVID -19, problems of education, management of the educational process.  

Въведение 

Настоящият 21 –ви век започна успешно с развитието на Индустрия – 4, 

инициирана от едно от големите открития на миналия век – създаването на 

компютъра, който постави началото на приложението на информационните 

технологии, дигиталната трансформация и изкуствения интелект. Те промениха 

начините на комуникация, рекламата и управлението във всички  области на 
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човешкия живот. Информационните технологии и дигитализацията вече са в домовете 

ни, бизнес офисите, телевизиите, управлението на обществения транспорт. 

Паралелно с тези полезни изменения през последните три години се разви и пандемията 

COVID -19, която с бързи темпове се развива като глобален проблем и предизвика 

драстични промени в начина на живот и поведението на хората, икономиката, 

човешките контакти, грижите за човешкото здраве. Тази нова ситуация бе оценена от 

ръководството на ЕС и  породилия се глобален проблем, наложи необходимостта от 

глобални уроци. Те  включват: Осъзнаване на необходимостта от цялостно 

преустройство  на начина на живот, а след овладяване на пандемията  бързо 

възстановяване на икономиката и Зелената сделка на ЕС (Ivanov, 2021). Тук ще добавим 

и изразеното становище на Клаус Шваб (2020), основател и изпълнителен директор на 

Форума в Давос, който посочи ,че указаните промени следва да бъдат съпроводени с нов 

подход в образованието, социалните договори и условията на труд. не на последно 

място следва да се осигурят нови инвестиции в хората и околната среда (Barow,2015)  

За преодоляване на проблемите, създадени от COVID -19 и възстановяване на 

икономиката бе започнат прегледи корекции или въвеждане на нови закони за кръговата 

икономика, климата, енергетиката, енергопотреблението на сградите, 

биоразнообразието, земеделието, иновациите. Целта на тези промени е да се гарантира 

както възстановяването на икономиката, постигане на устойчивост в развитието и 

превръщане на Европа към 2050 г. в първия климатично неутрален континент. 

 

Промяна  в образователния процес  

Проучванията показват, че образователния процес е един от силно  засегнатите от 

пандемията защото му се налага промяна на утвърдените форми на образование, като се 

почне от ограничаване на ежедневните контакти преподаватели – студенти и между 

студентите. Това наложи спиране на занятия в много страни (към 19 март 2020 г. повече 

от 100 страни).  за да се ограничи  разпространението на пандемията  (Tria, 2020). Тази 

стъпка засегна повече от 1,2  милиарда учащи се във Света, както  и появата на 

феномена онлайн обучение, който стана възможен благодарение постигнатите успехи в 

приложението на информационните технологии  и дигитализацията.  На тяхна основа 

голяма част от университетите в Света и в България създадоха свой компютърни 

платформи за провеждане на неприсъствени учебни занятия. В изследователската 

литература онлайн обучението получи различни названия, като: „дистанционно 

образование‖, „електронно образование‖, „онлайн образование‖, „смесено обучвние‖, 

„компютърно обучение‖, „веб –обучение‖, „виртуално обучение‖ „телеобучение‖, 

„киберобучение‖, „интернет обучение‖, „разпределено обучение‖. Всички тези названия 

са синонимни (JHSSR,2020). Те показват,  че се прилагат различни форми на онлайн 

обучение, в които обаче се акцентира върху преподаващите онлайн платформи за 

провеждане на онлайн обучение; Има данни,че в отделни случай се првят опити за 

телефонно обучение (Ahmed,2021) или чрез СМИ (Okoronkwo,2021). Janine Meyer  

(2021) съобщава за провеждане на общообразователен курс по математика,чрез 

използване на оригами (практикувано в Япония сгъване на хартия) по книжен проект „ 

Оригами с пояснения‖    
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Възникнали проблеми в образователния процес 

В литературата (Alvarez Jr, 2020) се срещат мнения, че по сравнение с 

традиционното присъствено обучение,онлайн обучениeто осигурява 

гибкост,благодарение на която студентите могат да получават достъп до учебните 

ресурсии независимо от времето и разстоянията. Поради което този тип обучение е по – 

благоприятен и удобен за тези обучаеми, които живеят в отдалечени райони или 

работят. Счита се също,че този метод е по – икономичен. Не са малко и 

преподавателите, които считат,че личното взаимодействие е основен елемент в учебния 

процес, тъй като осигурява  по – богат контакт при обучението , по сравнение с онлайн 

обучението(Alvarez, 2021). Разбира се следва да се има предвид и затрудненията за 

достъпност, които са съществен проблем в страните с подчертано силно 

класово/цифрово неравенство между богатите и бедните, заради което използването на 

компютри и интернет практически е недостъпно. Затруднения има не само при достъпа 

до Интернет, но и  знанието на техническите ноу – хау при използването на онлайн – 

моделите (Atieku-Boateng,2021).    

Изследванията показват, че в много случай студентите изпитват трудност при 

съсредоточаване на вниманието и оставане на едно място по време на онлайн 

обучението. Те се чувстват по – изолирани, тревожни и под напрежение ( Peper, 

Yang,2021). 

Онлайн обучението не решава и проблема за подготовката на студентите за 

работа в екип. При инженерните специалности  онлайн обучението не създава 

подходящи условия за участие на студентите  в обсъждането на курсови проекти и 

възлаганите курсови задачи, а така също и за докладване  на разработените проекти и 

решените задачи. Посочените затруднения, очевидно, не могат адекватно да отговорят 

на изискването за практическата подготовка на бдещите специалисти. Всичко това 

показва, че за подготовката на специалисти инженери, в кризисни условия подобни на 

пандемията най - подходящо е смесеното обучение (Levatti, 2021). В този случай, обаче, 

е необходимо  стриктно спазване на изискванията за носене на маски и  на дистанция. 

Както е известно смесеното обучение включва определена комбинация на 

контактно / присъствено и електронно обучение.(Cronje,2021). Трябва да имаме 

предвид, че при това определение проблемът е отделянето на специално внимание на 

предоставяне на учебни материали, а не на обучението. Анализът на резултатите 

въздействието на пандемията и  прехода към онлайн обучение, показва, че следва да има 

синергия между методите на преподаане и обучението, но с отчитане и на особеностите 

на изучаваната дисциплина.  

 

 Нови изисквания към висшето образование 

ЮНЕСКО има разработен и изпълнен проект „Образование за устойчиво 

рзавитие. Добри практики N 1 – 2007, ЮНЕСКО. Образов. Сектор (Ivanov,2017), в който 

се отбелязва, че една от целите на висшето образование  е подготовката на студентите за 

успешна реализация на пазара на труда, екипирани с знания за последнте достижения на 

науката. В същото време се акцентира върху околната среда и нейното опазване сега и в 

бъдеще. Университетите трябва да дадат висококачествено образование, съчетано с 
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отлични практически умения във връзка с устойчивото развитие. При това бъдещият 

специалист трябва да е изградил способности за самостоятелно учене, което трябв да 

бъде част от уменията  при завършване на висшето образование.Той трябва да има  и 

ключовите компетентности, формулирани в Европеиската рамка на компетентностите 

(2006//962/ ЕС): 

1/ Комуникации на роден език; 

2/ Комуникации на чужди езици; 

      3/ Математическа компетентност и основни компетентности в областта на 

природните науки и технологиите; 

     4/ Дигитална компетентност ( използване на цифрови технологии за информация и 

комуникация); 

     5/ Умение за самостоятелно учене; 

     6/ Специални и граждански компетентности; 

     7/ Усет за и ( и приобщаващо отношение към) културата. 

Тези компетентости са добра основа за пълноценна реализация на младия 

специалист – и в обществен, и в личен план. Умението за самостоятелно учене, съчетано 

с математическа, природо – научна и дигитална грамотност са добра гаренция за 

професионална мобилност (усвояване на нови професионални умения) и за лесна 

адаптация към бързо променящите се нужди на пазара на труда. Следава да се има 

предвид,че формирането и развитието на изброените компетенции е процес, който 

обхваща целия жизнен път на съвременния специалист, но системата на образование 

играе решаваща роля.  

Днешните наши студенти, овладяли тези умения и компетентнтости, утре ще 

бъдат изпълнители на   програмите и решенията на ООН, на директивите на ЕС и ЕП и 

на решенията на българските власти за устойчивото развитие. Тяхната работа ще бъде 

от решаващо значение за включването на България в редиците на лидерите в 

осигуряването на устойчиво бъдеще на Европа  и  страната.  

  У нас подготовката на студентите за работа в условията на възстановяване след 

COVID – 19 утвърждаване на изискванията за устойчивост  в университетите започна с 

въвеждане на дисциплини като „Устойчиво развитие‖, „Опазване на околната среда‖ и т. 

н. (ВСУ „Л. Каравелов‖, ВСУ „Ч. Храбър‖, ЕПУ и др.). В част от университетите, 

подготвящи специалисти в различните области, в отделни дисциплини се изучават и 

проблемите за икономично изразходване на природните ресурси,управление на проекти, 

на отпадъците и иновациите.  

Посочената по – горе квалифакационна рамка  поставя изискване за ориентация 

на образователния процес не към научване на факти и натрупване на познания, а към 

култивиране на компетентност и да подготвя личности, а не обучени специалисти. Тук 

ще добавим и да са подготвени да разработват и управляват проекти, да прилагат 

информационните технологии. Те трябва да работят в условията на налагащата се 

кръгова икономика, да бъдат мотивирани, смели, да обичат хората и да се доверяват на 

енергията за промяна – просто лидери. Тук бих искал да посоча опитът на Фолцваген – 

Словакия, където се изпънява бакалавърската програма „ Плюс‖ (Handulova,2019), която 
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освен теоретични и практически познания, култивира и комуникациионни умения, 

управление на проекти, екипна работа и т.н. Студентите след първите две години ходят 

на стаж през ваканциите. Третата година работят в компаниите и/ или администрацията, 

където придобиват практически умения. Четвъртата година се връщат в университета за 

да подготвят своята дипломна работа. През първите години те имат ментор – целта е да 

придобият поглед върху целия процес на работа и/или управление, а през третата година 

вече специализират. Тази програма цели да търси високо мотивирани млади хора, които 

искат да работят за бъдещето си.  

Днес следва да имаме предвид и това, че работодателите преди са подбирали 

своите екипи сред силно конкуриращи се кандидати, сега все повече се налага 

тенденцията кандидатите да са тези, които внимателно проучват и избират своя 

работодател.   

Подготовката на специалисти изисква и промяна на програмите за обучение,  

управлението на образователния процес и на човешките ресурси в посока на 

устойчивост. Устойчивото управление означава постоянно  и целенасочено инвестиране  

в уменията на участниците  в екипите от специалисти, създаване условия за 

професионално и личностно израстване, извеждане на млади специалисти от рутината. 

Следва да се има предвид, че успехът в устойчивото управление и задържането на 

талантливите специалисти  зависи от духа в екипите! Само създаването на атмосфера  на 

иновации ще ги инициира да бъдат вдъхновени, вдъхновяващи, позитивни, визионери, 

лидери, мотивирани , мотивиращи, но не към печалбата.  

Целенасоченото инвестиране в уменията във Франция включва възможността 

мотивираните млади хора с бакалавърска или магистърска степен да бъдат изпращани 

от фирмите или административните служби в Университетите на 3 месечни, 6 – месечни 

или годишни курсове. Три месечните курсове имат за цел запознаване на младите 

специалисти с новостите в съответната област, а 6 – месечните и годишните курсове, 

освен с запознаване с новостите, решават зададени от работодателите проблеми. В края 

на срока разработките им са защитавани в комисии, с участието на представител на 

работодателя. Успешната защита на разработката  отваря пътя за израстване на младия 

специалист. Неуспехът – към освобождаване и възстановяване на стедствата на 

работодателя. Практикува се от фирмите и изпращане на проявили се млади хора с 

бакалвърска степен да продължат образованието си в магистърска степен. Тази практика 

би могла да се прилага и у нас за да се подготвят младите специалисти за изпълнение на 

изискванията за устойчиво развитие на отраслите и обществото… 

Такова устойчивото управление на човешките ресурди е свързано с разходи за 

работодателите, но то гарантира мотивирането на младите специалисти да работвт за 

фирмата/администрацията и да се задържат в нея. В основата на устойчивото 

управление младите специалисти виждат и оценяват доверието на работодателя към тях. 

Проведените във Франция изследавания показват, че вложените от работодателя 

средства за по – нататъшната квалификация на младите специалисти се възстановяват 

бързо  и мотивират младия специалист да работи по-ефективно. 

 

Заключение 
 

Пандемията засегна всички сфери на световната икономика и живота на хората, 

оказа влияние на здравето ни, на социалната и икономическа система. Въздействието 

върху висшето образование бе безпрецедентно, ограничавайки личностното 

взаимодействие със студентите и наложи драстични промени в методите на обучение. 
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Тези изменения наложиха приложение на различни платформи, чиято ефективност 

трябва да бъде оценена за да се изберат най – адекватните, осигуряващи високо качество 

на образователния процес.  

Очаква се към 2050 г. Населението на Земята да достигне 10,9 милиарда. Бързото 

увеличение на населението и урбанизацията драстично ще увеличат потребностите  от 

нови иновативни и устойчиви материали, както и изграждането на умни сгради и 

градове. Посочената перспектива изисква много нови технологии, разумно използване 

на природните ресудси, умно управление на отпадъците, енергията, водата, радари , 

които да регулират движението в градовете и т.н. Всичко това налага съответната 

подготовка на бъдещите специалисти за да могат да бъдат полезни на обществото и на 

себе си. 

Налагащата  се четвърта технологична революция (индустрия -4) и програмиte за 

възстановяване и устойчивост променят света с появата на поредица от иновации, които 

ще заменят сегащните модели на производство, маркетинг, контакти и образование. 

Поради това бъдещите специалисти следва да са готови, освен ежедневно да подобряват 

работата си , но и да посрещат предизвикателствата и да бъдат водещи в иновациите и 

нововъведенията – висшето образование следва да изражда лидери и иноватори,  а не 

просто кадри.  
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Анотація. У статті розкрито інноваційні форми підвищення кваліфікації сучасного 

педагогічного працівника під час дистанційного навчання за допомогою використання 

Google сервісів. Проаналізовано погляди науковців щодо використання у післядипломній  

педагогічній освіті інформаційних технологій та Google Classroom як ефективного 

інструмента професійного розвиту педагогічного працівника. 

 

Ключові слова: цифровізація освітньої галузі, післядипломна педагогічна освіта, 

цифрові  технології, професійний розвиток, онлайн-навчання, Google сервіси, Google 

Classroom. 
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Постановка проблеми в загальному вигляді. Нині в усіх розвинутих країнах 

світу проблеми підготовки спеціалістів, підвищення їхньої кваліфікації і 

перепідготовки визначаються як пріоритетні, що безпосередньо пов‘язано з 

економічним і культурним розвитком, соціальною стабільністю будь-якої держави [1, 

с. 3]. Відповідно система післядипломної педагогічної освіти (ППО) України має бути 

орієнтована на цілеспрямоване підвищення кваліфікації  і постійну самоосвіту, які 

передбачають  вільний вибір місця, форм і термінів навчання тощо [2]. 

Цифровізація освітньої галузі, посилення ролі інформатизації освітнього 

процесу, поява хмарних і мобільних технологій, зростання персоналізації та контролю 

на рівні користувачів, використання соціальних мереж і потужностей зберігання 

банків даних тощо пов'язані із змінами у інформаційно-технологічному забезпеченні 

професійної підготовки і підвищення  кваліфікації сучасного педагогічного 

працівника. 

Науковий прогрес рухається із шаленою швидкістю, прогресивні країни світу 

поступово діджиталізуються, наша країна не стоїть осторонь. Сьогодні діджиталізація 

змінює середовище освіти у закладах післядипломної освіти, нині обговорюються 

різні компоненти діджиталізації закладів, а саме: 1) онлайн-освіта, 2) електронні 

освітні ресурси, 3) електронний документообіг, 4) навчання за допомогою тренажерів, 

віртуальної реальності, 5) формування компетенцій, необхідних у цифровому світі; 6) 

необхідність широкомасштабного використання нових цифрових технологій в освіті 

та управлінні університетом[3]. Ефективне використання потенціалу діджиталізації в 

професійній підготовці, перепідготовці і підвищенні кваліфікації сучасного педагога 

буде можливим лише тоді, коли «цифрова» трансформація стане звичним та 

повсякденним явищем у закладах освіти та основою життєдіяльності всього 

українського суспільства в цілому.  

Останній часом масового поширення зазнали хмарні технології, які через свою 

зручність, простоту використання, доступ до важливих файлів у будь-який час, через 

будь-які пристрої, від ноутбуків до смартфонів, та ряд інших переваг набули 

прискореного темпу розповсюдження та популярності. Їх використання відкриває 

широкі можливості для розвитку різних форм мережевої взаємодії всіх суб'єктів 

освітнього процесу. Сервіси Google у свою чергу є не тільки хмарними, а й мають ще 

ряд переваг порівняно з іншими: безкоштовність, постійне оновлення, україномовний 

інтерфейс та можливість інтеграції між різноманітними додатками тощо. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Важливою умовою для життя в 

суспільстві є швидка адаптація до нової інформації. Передові країни світу змінюють 

освітню систему, дотримуючись концепції навчання протягом усього життя з такими 

елементами:можливість навчатись в будь-якому віці;отримання максимальних умінь 

та навичок;формальна й неформальна освіта. У Законі України «Про освіту» стаття 18 

[4] йдеться про освіту дорослих, що вона є складовою освіти впродовж життя, 

спрямована на реалізацію права кожної повнолітньої особи на безперервне навчання з 

урахуванням її особистісних потреб, пріоритетів суспільного розвитку та потреб 

економіки.Складниками освіти дорослих є:післядипломна освіта;професійне навчання 

працівників;курси перепідготовки та/або підвищення кваліфікації;безперервний 

професійний розвиток;будь-які інші складники, що передбачені законодавством, 

запропоновані суб‘єктом освітньої діяльності або самостійно визначені особою. 

На часі виникає потреба у постійномупрофесійному розвитку педагогічних і 

науково-педагогічних працівників передбачає постійну самоосвіту, участь у 

програмах підвищення кваліфікації та будь-які інші види і форми професійного 
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зростання. Заклади освіти, в яких працюють педагогічні та науково-педагогічні 

працівники, сприяють їхньому професійному розвитку та підвищенню кваліфікації, 

стаття 59 Закону України «Про освіту» [4]. 

На необхідності цифровізації освітньої сфери акцентовано в низці нормативно-

правових документів. Зокрема, у Законі України «Про освіту» 2017) поміж ключових 

компетентностей визначено інформаційно-комунікаційну. У Концепції Цифрової 

адженди України – 2020 зазначено, що цифровізація має стати об‘єктом фокусного та 

комплексного державного управління [ 5 ]. Про потребу у розвитку «електронного 

навчання і формування цифрової компетентності учасників освітнього процесу» 

зазначається й у наказі Міністерства освіти і науки України «Про затвердження 

Положення про Національну освітню електронну платформу» (2018). 

Проблема застосування інформаційно-комунікаційних та дистанційних 

технологій в освіті була розглянута науковцями в таких напрямках: різні аспекти 

впровадження цифровізації в освітній простір (І. Бацуровська, В. Биков, О. Глазунова, 

Р. Гуревич, А. Гуржій, М. Жалдак, Ю. Жук, О. Іваницький, Л. Калачова, Л. Карташова, 

Г.Кашина, В. Кухаренко, В. Любарець, Є. Машбиць, Н. Морзе, Т. Підгорна, О. 

Семеніхіна, С. Семеріков, В. Сергієнко, О. Співаковський, О. Спірін, І. Теплицький, 

Ю. Триус, С. Яшанов та ін.); основні можливості використання Google Classroom у 

навчальному процесі (Т. Вакалюк, В. Гриценко, Б. Ярмахова та ін.). 

Питанням інформатизації освіти приділяється значна увага зарубіжних  

науковців(К. Бассет (С. Bassett), К. Гере (C. Gere),Г. Грибер (G. Creeber), М. Деузе (М. 

Deuze), Г. Крибер і Р. Мартін (G. Greeber & R. Martin), Л. Манович (L. Vanovich), Дж. 

Стоммел (J. Stommel), М. Хенд (М. Hand) . 

Для навчального процесу сервіси Google дають можливість створити суб‘єктні 

відносини між педагогічними працівниками та викладачами закладів післядипломної 

педагогічної освіти в мережі Інтернет. Також надають можливість обміну досвідом 

між педагогами. Таким чином можна говорити про персональний інформаційно-

освітній простір педагогічного працівника. Суспільна значимість та об‘єктивна 

потреба держави в ефективному підвищенні кваліфікації сучасного педагогічного 

працівника в умовах інформаційного суспільства, зумовили мету нашої статті. 

Мета статті. Проаналізувати можливості дистанційного навчання з 

використанням  потенціалу Goоgle сервісів у системі підвищення кваліфікації 

сучасного педагога. 

Викладення основного матеріалу. Перед системою післядипломної педагогічної 

освіти  постає завдання щодо підготовки педагогічних працівників, які вміють творчо 

мислити, володіють дослідницькими вміннями і навичками, впевнено та критично  

можуть використовувати цифрові технології у професійній діяльності, повсякденному 

житті та спілкуванні, здатність орієнтуватися в інформаційному просторі.  Саме тому, 

одним із найбільш ефективних напрямів удосконалення методології післядипломної 

освіти є використання в освітньому процесі технологій дистанційного навчання та 

різних сервісів.Нові можливості в організації післядипломної педагогічної освіти ми 

пов‘язуємо  з використанням хмарних сервісів та електронним середовищам 

навчання.Місія Google полягає в організації всієї наявної у світі інформації, зробивши 

її доступною та зручною для використання. Крім звичайного пошуку, Google 

пропонує ряд сервісів та інструментів для різних потреб педагогічних працівників, а 

саме:Gmail -  безкоштовна електронна пошта для користувачів Google; Classroоm -  що 

є електронним середовищем для навчання; Drive -  хмарне сховище для 

данних;Calendar -  сервіс, що допомагає планувати події та підбирати під них час; Docs 



15 
 

-  Word-подібний сервіс для роботи з різноманітними документами; Sheets -  Excel-

подібний сервіс для роботи з табличними даними; Forms - сервіс, що дозволяє 

створювати форми, котрі зазвичай використовуються для збору даних, проведення 

тестувань, опитувань та ін.; Slides – Power Point - подібний сервіс, що дозволяє 

створювати презентації; Sites - сервіс для створення та хостингу сайтів; Meet - сервіс, 

що як і Zoom, дозволяє налагоджувати спілкування в онлайн режимі за допомогою 

створення конференцій. Всі ці сервіси зараз певною мірою використовуються  у 

системі підвищення кваліфікації педагогічними працівниками. Більшість із них – веб-

додатки, що вимагають від користувача тільки наявності браузера, в якому вони 

працюють, і інтернетпідключення. Це дозволяє використовувати дані в будь-якій точці 

планети й не бути прив'язаним до одного комп'ютера.  

Переваги сервісів та інструментів Google – наявність централізованого сховища 

даних і продуманий інтерфейс.  

Google Drive (Диск) – хмарний простір для зберігання файлів та роботи з ними. 

Диск виконує роль накопичувача даних (відеоматеріалів, фотографій, файлів у 

форматі PDF, текстових документів та інших), доступ до яких можна отримати у будь-

якому місці, на будь-якому комп‘ютері за умови наявності доступу до мережі 

Інтернет.Сервіс Google Диск відкриває для педагогічного працівника надзвичайно 

широкі можливості в освітньому процесі: обмін педагогічним досвідом, підготовка до 

уроків, систематизація розроблених матеріалів, використання на уроках 

диференційованого навчання (підготовка та подальше використання різнорівневих 

практичних завдань), методична робота у творчих групах (використання можливостей 

спільного доступу до файлів та папок), самоосвіта, робота з батьками та 

громадськістю. 

Google Forms (Форми) є дуже зручним інструментом для створення опитувань 

та тестових завдань під час проходження курсів підвищення кваліфікації 

педагогічними працівниками. Враховуючи той факт, що проведення тестування для 

оцінки рівня знань та професійних умінь педагогічних працівників з конкретного 

предмету є процесом швидким та зручним, можна з впевненістю стверджувати що 

Форми є потужним знаряддям у роботі викладачів закладів післядипломної освіти. 

Робота з Формами передбачає інтеграцію з електронними таблицями Google для 

автоматичного збереження відповідей респондентів. Сервіс автоматично генерує 

електронну таблицю для збору та опрацювання отриманих відповідей, у якій 

відображаються результати тестування (опитування) із зазначенням дати і часу 

заповнення. Результати тестувань можна переглянути також і у форматі діаграм та 

графіків. Результати опитування дають можливість спланувати на високому 

професійному рівні матеріал, який буде цінним і корисним для педагогів. 

Під час курсів підвищення кваліфікації викладачі активно використовують 

таблиці Google для узагальнення різного роду інформації про педагогічних 

працівників, яку надзвичайно легко оперативно зібрати, узагальнити, проаналізувати, 

виконати обчислення за допомогою Таблиць Google. Алгоритм простий: створюється 

таблиця, надається доступ конкретним користувачам для заповнення/редагування. 

Посилання на таблицю можна надіслати електронною поштою, опублікувати в 

оголошенні на сайті чи спільноті. Таким чином можна скласти таблиці обліку, 

узагальнити результати моніторингу, зібрати будь-яку інформацію. Важливо те, що в 

Таблицях Google застосовуються не тільки всі стандартні функції для обчислень, а й 

працює потужний інструмент аналітики, який будує на основі обраних даних 

діаграми. Також за допомогою таблиць зручно узагальнювати та контролювати процес 
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виконання завдань, роботи над проектом, виконання плану тощо. Це можна зробити за 

допомогою кольорів: червоний  не виконано, жовтий  потрібно допрацювати, зелений  

все виконано вчасно. 

Google classroom – інструмент, створений та запущений Google для освітніх 

закладів, у травні 2014 року. Але тоді цей сервіс був доступний тільки учасникам 

програми Google G-suite for Education. Лише у березні 2017 доступ до сервісу отримав 

кожний користувач Google, а в квітні вже можна було створити свій власний клас та 

викладати в ньому.  

Google Classroom  став  електронним навчальним середовищем, де викладачів та  

слухачів курсів підвищення кваліфікації, які публікують певну інформацію, 

контрольні питання, влаштовують дискусії, конференції, проводять тестування, 

обговорюють завдання та їх результати, відстежують їх виконання та ін. Для кожної  

окремої групи слухачів створюється папка в Google Drive, що забезпечує можливість 

подавати або завантажувати свої роботи в Classroom; створювати текстові документи, 

таблиці, малюнки, діаграми, презентації; здійснювати анкетування, діагностування, 

тестування, пошук необхідної інформації в мережі Інтернет; розробляти власні 

електронні продукти (розробки уроків, демонстраційний та відео матеріал) тощо. 

Програми підвищення кваліфікації сучасного педагога мають практичну 

спрямованість і охоплюють змістовну, практичну (практико зорієнтовану) і ресурсну 

(методичну) складові та  передбачають наступні види роботи: онлайн-лекції та 

майстер-класи (участь через платформу Zoom, google meetтощо);дискусії та 

опитування (участь через платформу Zoom, google meetтощо); самостійна робота 

(участь на платформі Google Classroom); тестування.Педагоги об‘єдналися в групи, 

для демонстрації різних форм роботи:онлайн-урок з використанням платформи відео 

конференцій Zoom здемонстрацією екрана (презентація, фрагмент відеоролику), 

спільневикористання Дошки оголошень; тестування за допомогою Google form, 

платформи Wordwall.net; створення графічних об‘єктів за допомогою сервісу Canva [6 

;7]. 

Основними можливостями роботи  слухачів у Google Classroom є: створення не 

одного Класу, а декількох, для кожного з них буде власний код доступу; в будь-який 

момент  можна додати та виключити нових слухачів в будь-який клас, до того ж він 

бачитиме їх дані; в  створеному класі може бути одразу декілька педагогів, для цього 

треба додати користувача в окрему групу або увійти як «викладач»; ділити всі 

завдання та матеріали, що розміщені в класі на окремі теми; обрати тип завдання, що 

буде опубліковано (питання, проект, завдання, оголошення); обрати, для якого 

користувача Класу буде розміщено завдання; обрати дизайн сторінки курсу з 

запропонованих тем та шаблонів; організувати зі здобувачами освіти обговорення 

щодо завдання або його результатів через систему коментарів, як приватних, що 

бачитиме лише педагог, так і загальних; отримувати повідомлення про виконання 

завдань здобувачів освіти через систему Gmail; відстежувати ними виконання робіт 

через введення електронної таблиці та за допомогою Google Calendar; встановити 

кінцевий термін здачі завдання; організовувати конференції через Google Meet; 

проводити тестування за допомогою Google Forms та ін. [6 ;7]. 

Здобувач освіти може обрати час і місце для роботи, в Google класі можна 

працювати на будь-якому комп‘ютері, ноутбуці чи смартфоні з доступом до інтернету; 

роботу можна виконувати в індивідуальному порядку, з урахуванням можливостей 

людини; для виконання робіт в онлайн режимі можна користуватися Google Docs, 

Sheets, Forms, Slides та іншими сервісами; також здобувач освіти може коригувати свої 
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роботи, видаляти їх, надсилати повторно, отримувати повідомлення на пошту про нові 

завдання та коментарі, та ін. 

Використання технологій онлайн навчання сьогодні стає актуальним питанням 

для сфери освіти. Однією з  причин є зручність та простота використання наявних 

інструментів для пошуку, створення та використання персональних освітніх веб-

ресурсів (сайтів/блогів).  

Використання персональних освітніх веб-ресурсів, як засвідчує аналіз 

практичного досвіду,   суттєво підвищує ефективність підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників, формуються  знання: про технологію створення та 

використання інтерактивних онлайнових  технологій у навчанні; про використання, 

класифікацію та створення персональних освітніх веб-ресурсів, зокрема навчального 

сайту вчителя; удосконалюються: вміння роботи з онлайн-інструментами; 

розвиваються  установки до професійного самовдосконалення  з використанням 

спеціалізованих систем таких як Google Classroom, Zoom,  Moodle тощо. 

Висновки. Серед переваг дистанційного навчання (онлайн) підвищення 

кваліфікації сучасного педагогічного працівника можна назвати: економію ресурсів 

усіх учасників освітнього процесу, зростання інтересу до нового цікавого методу 

підвищення кваліфікації, автоматизацію контролю виконання завдань, участі тощо.  

Дистанційне (онлайн) навчання – це технологія майбутнього і може 

застосовуватися в усіх системах освіти, здійснювати широке коло завдань освіти, 

навчання, виховання та розвитку особистості. Google Classroom є одним з простих та 

популярних хмарних сервісів для створення електронного навчального середовища, в 

тому числі і для підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Він є нескладним 

у освоєнні, безкоштовним, працює на будь-якому пристрої, може працювати за 

слабкого інтернету та інтегрується за допомогою аккаунту Google з усією системою G-

suite, що в свою чергу пропонує як тому хто здобуває освіту, так і викладачу безліч 

можливостей щодо організації навчання та самоосвіти у продовж життя. 
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ДИГИТАЛНИ ПЛАТФОРМИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО  АНГЛИЙСКИ 

ЕЗИК: ПРАКТИКИ ОТ ВУМ – ВАРНА 

 

ас. д-р Ина Станоева, Висше училище по мениджмънт – Варна 

 

DIGITAL PLATFORMS FOR TEACHING ENGLISH: PRACTICES OF 

VARNA UNIVERSITY OF MANAGEMENT 

 

Assist. Prof. Ina Stanoeva, PhD, Varna university of management 
 

 

 Резюме. Настоящият доклад разглежда различни дигитални платформи, използвани 

в часовете по Академичен и бизнес английски език през учебните 2020/2021 и 2021/2022 г. 

Разгледани са възможностите им за подобряване езиковите умения на студентите в 

електронна и хибридна среда на обучение. Представени са добри практики. 

 

 Ключови думи: платформи за обучение; академичен и бизнес английски; английски 

език; дигитални; електронни 

 

 Abstract: The paper presents different digital platformse used in Academic and Business 

English classes in 2020/2021 and 2021/2022 academic years at Varna University of Management. 

The possibilities of these platforms for improvement of the language skills of the students in 

electronic and hybrid environment are presented. Some good practices are discussed. 

 

 Key words: platforms for education; Academic and Business English; English language; 

digital; electronic 

 

 

Въведение и литературен обзор 

 

През последните три учебни години студентите в България прекараха една 

много голяма част от своето обучение в дистанционна електронна среда или в 

хибридна такава (за ВУМ под хибридна среда разбираме, че част от студентите се 

обучават онлайн, а друга част от тях се обучават в класната стая). Това принуди 

преподавателите да търсят различни методи за по-ефективно обучение и развиване 

на четирите важни езикови умения – четене, писане, слушане и говорене в 

електронна среда. 

През април 2022 г. Министерството на образованието в България обяви, че 

предстои кампания по дигитализация на образованието в България като първата 

стъпка е създаване на платформа за електронни уроци и персонализирано обучение 

още през следващата 2022/2023 уч. Година (Министерство на образованието, 2022). 

Университетите също ще следват тази идея.  

Ето защо, целта на настоящия доклад е да се представят някои платформи, 

които биха улеснили обучението по чуждоезиково обучение във висшите училища. 

Те биха могли да се използват и за подготовката на ученици от средните училища, а 

също и в различини частни школи за обучение. Методологията включва контент 

анализ, наблюдение и казус.  

Според Националния статистически институт в България има 50 университета 

и 21 колежа към 9 юни 2022 г. Във всички тях се изучава чужд език (НСИ, 2022). 
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Таблица 1. Видове висши училища в България 
  

2

016/17 

2

017/18 

2

018/19 

2

019/20 

2

020/21 

2

021/22 

Общо1 
5

4 

5

4 

5

4 

5

4 

5

4 

5

4 

Университети и специализирани висши 

училища 

5

0 

5

0 

5

0 

5

0 

5

0 

5

0 

Колежи 
2

1 

2

1 

2

1 

2

1 

2

1 

2

1 

Самостоятелни колежи 4 4 4 4 4 4 

Колежи в структурата на университети и 

специализирани висши училища 

1

7 

1

7 

1

7 

1

7 

1

7 

1

7 

 

Според statista.com (2022) Интернет разпространението в България е в размер 

на 69 % от населението като този процента нараства. Всичко това води до 

повишеното нарастване на дигитално обучение в България дори и само като 

спомагателен метод. 

 

       
Фиг. 1. Разпространие на Интернет сред населението в България 

Източник: statista.com 

 

 



20 
 

Методология 

За целите на настоящото изследване са използвани методите на наблюдението, 

контент анализа и разработването на казус. Представените платформи са използвани 

в периода 2020 -2022 г. В часовета по Академичен и бизнес английски език със 

студентите от първи и втори курс от специалности „Международен бизнес 

мениджмънт―, „Международен туризъм―, „Кулинарни изкуства― и „Софтуерно 

инженерство―.  

Резултатите показват някои интересни приложения на посочените платформи, 

които биха могли да се използват с успех и от други преподаватели по чуждоезиково 

обучение в средни и висши училища. 

 

Резултати 

Най-голямата трудност, която срещнахме в обучението по английски език в 

електронна среда беше нежеланието на студентите да участват в дискусии. Това 

беше затруднено и от факта, че безплатната версия на платформата Google Meet, 

която университетът използва не предлага създаване на екипи. Ето защо, 

използвахме платформата gathertown. 

Тя има безплатна версия за класни стаи с до 25 потребители, но като се има 

предвид, че изискването чуждоезиковото обучение да се осъществява в малки групи, 

е много подходяща. 

Платформата позволява студентите да се намират в общо виртуално 

пространство със собствен аватар, а също и да се обособяват малки екипи за 

дискусии. Освен, че е много забавна, платформата създава усещането за присъствие 

на студентите в една общност. Недостатък беше, че при слаба Интернет връзка, се 

губеше част от комуникацията. 
 

   
 

Фиг. 2. Изглед на платформата от часовете по Академичен и бизнес английски 

език във ВУМ 
 

За часовете по английски език са много подходащи и платформи, свързани с 

игрови подход. Една такава е Scribbl.io. Тя дава възможност както за използване на 

случайно генерирани думи, така и за предварително зададени от преподавателя 
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думи. Ние използвахме последния подход и зададохме на студентите думи от 

изучаваната тематична област – бизнес, мениджмънт, туризъм, кулинарни науки, 

софтуерно инженерство. По този начин студентите преговориха голям обем от 

специфична терминология под формата на игра. 
                

 
 

Фиг. 3. Изглед на платформата scribbl.io 
 

Друг полезен игрови подход, особено за студенти по Туризъм, е играта 

GeoGuessr. Тя представлява платформа за пространствена ориентация, в която 

участниците трябва да познаят коя е географската локация, на която се намират. 

Това изисква много дискусия и познаване на специфичната терминология. Развиват 

се, също, умения за работа в екип. 

 

 
 

Фиг. 4. Изглед на платформата GeoGuessr 
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Често в обучението е необходимо да се оцени наученото от студентите. Много 

преподаватели показват на своите студенти видео лекции и други видео материали 

от богатия архив на световната мрежа. За да се оцени доколко студентите са гледали 

и слушали и какво са възприели е възможно да се използват опциите, които 

предлагат Kahoot, Padlet, Polly App, Quizzlet и Edpuzzle. 

 

Kahoot позволява както използването на богата библиотека от готови тестове 

по различни дисциплини, така и създаване на собствени тестове и игри. 

 

 
 

Фиг. 5. Изглед на платформата Kahoot с готови тестове по английски език 
 

С Edpuzzle могат да се създават персонализирани видео уроци като се добавя 

глас на преподавателя и въпроси по видеото на определени места, избрани от 

преподавателя с цел да се проверят знанията и уменията на учениците и студентите. 

 

 
 

Фиг. 6. Edpuzzle 
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Padlet, Polly App и Quizzlet предлагат подобни възможности за създаване на 

тестово съдържание по зададена тема. С Padlet могат да се създават и електронни 

пана с изобразяване на основна информация. 
 

 
 

Фиг. 7. Padlet 

 

В заключение, съществуват редица платформи, които биха могли да 

допринесат за по-успешното развиване на чуждоезиковите компетенции в класната 

стая, независимо дали се намираме офлайн или онлайн. Разбира се, това изисква 

сериозна предварителна подготовка и време, за да може преподавателят да подготви 

съответните материали и платформи, както и да се запознае с техническите 

изисквания на платформите и съвместимостта им с онлайн класните стаи, които се 

използват в съответния университет/училище. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО- КОМУНІКАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ У  ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ  

ВИХОВАТЕЛІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 

Аспір. Олена Конончук, Ніжинський державний 

університет імені Миколи Гоголя, Ніжин, Україна 

 

USE OF INFORMATION AND COMMUNICATION 

TECHNOLOGIES IN PROFESSIONAL TRAINING OF 

FUTURE EDUCATORS OF PRESCHOOL EDUCATION INSTITUTIONS 

 

Postgrad. student Olena Kononchuk, Mykola Gogol Nizhyn 

State University, Nizhyn, Ukraine 

 
Анотація. У статті обґрунтовано актуальність удосконалення професійної підготовки 

майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти засобами інформаційно-комунікаційних 

технологій. Відмічено спрямованість освітнього процесу у закладах вищої освіти на 

формування професійних компетентностей майбутніх спеціалістів, у складі яких важливе 

значення надається інформаційно-комунікаційній компетентності. Визначено умови 

використання інформаційно-комунікаційних технологій для формування інформаційно-

комунікаційної компетентності майбутніх фахівців за спеціальністю «Дошкільна освіта» 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на прикладі викладання навчальної дисципліни 

«Профілактика агресивної поведінки дітей дошкільного віку» у Ніжинському державному 

університеті імені Миколи Гоголя. Представлено успішну апробацію методів і 

організаційних форм роботи із використанням інформаційно-комунікаційних технологій у 

процесі професійної підготовки фахівців дошкільної сфери. 

 

Ключові слова: професійна підготовка, майбутній вихователь закладу дошкільної 

освіти, інформаційно-комунікаційні технології, інформаційно-комунікаційна компетентність.  

 

Abstract. The article substantiates the urgency of improving the professional training of 

future educators of preschool education by means of information and communication technologies. 

The orientation of the educational process in higher educational institutions on the formation of 

professional competencies of future specialists, in which the importance of information and 

communication competence is given, is noted. Conditions for the use of information and 

communication technologies for the formation of information and communication competence of 

future specialists in the specialty "Preschool Education" of the first (bachelor's) level of higher 

education on the example of teaching the discipline "Prevention of aggressive behavior 

preschoolers‖ of Mykola Gogol Nizhyn State University. Successful approbation of methods and 

organizational forms of work with the use of information and communication technologies in the 

process of professional training of preschool specialists is presented. 

 

Keywords: professional training, future educator of preschool education, information and 

communication technologies, information and communication competence. 

 
Постановка проблеми. Процес професійної підготовки майбутніх вихователів 

закладів дошкільної освіти у вищій школі повинен відповідати сучасним реаліям і 

запитам. Зокрема, дистанційні чи змішані форми навчання  в умовах воєнного стану 

поставили непрості системні освітні завдання, які вимагали швидкої реакції на події, 
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що змінюються. Зазначені зміни в суспільстві акцентували увагу на необхідності 

підвищення якості підготовки педагогічних кадрів та висунули нові вимоги до 

професійної підготовки майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти. До таких 

вимог, перш за все, відносимо високий рівень володіння своєю професією, 

оперативне орієнтування в суміжних сферах знань, здібності до ефективної роботи 

за фахом на рівні світових стандартів, готовність до професійного зростання та 

соціальну і професійну мобільність.  

Зазначені вимоги мають враховувати комплексність завдань підготовки 

спеціалістів зазначеної сфери та постійне вдосконалення технологій освітнього 

процесу, оскільки сучасний фахівець дошкільної освіти має бути готовим працювати 

в нових умовах і професійно виконувати свою роботу, використовуючи сучасні 

форми, методи та технології. Такі можливості нині вища школа пов‘язує з 

компетентнісним підходом до професійної підготовки фахівців дошкільної освіти, 

згідно якого пріоритетною метою навчання в закладі вищої освіти є формування у 

майбутніх фахівців професійної компетентності. У зв‘язку з цим освітні програми 

підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти повинні забезпечувати формування 

спеціальних чи професійних компетентностей.  Саме використання інформаційно-

комунікаційних технологій (ІКТ) у підготовці сучасних фахівців дошкільної освіти 

надасть можливість удосконалити цей процес. Вищезазначену думку підтвердило 

вивчення нормативно-правової бази щодо підготовки майбутніх вихователів 

закладів дошкільної освіти і засвідчило, що використання ІКТ у вищій школі має 

велике значення у підготовці сучасного фахівця. Нині цю думку можна підкріпити 

тим фактом, що з 14 березня 2022 року стартував дитсадок онлайн, організований 

зусиллями ЮНІСЕФ та МОН України, з розвивальними відео-заняттями для дітей 3–

6 років. Це є справжнім викликом для сучасних вихователів, які мають як 

найшвидше опанувати вміння використовувати ІКТ у своїй роботі на найвищому 

рівні [1].  

Таким чином, впровадження ІКТ в роботу закладів дошкільної освіти  ставить 

перед педагогами вищої школи завдання ефективного використання ІКТ в процесі 

підготовки майбутніх фахівців дошкільної сфери.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різні питання  щодо використання 

інформаційно-комунікаційних технологій у професійній підготовці майбутніх 

фахівців закладів дошкільної освіти висвітлені у дослідженнях науковців, а саме: 

застосування комп‘ютерних технологій в освітньому процесі закладів дошкільної 

освіти (Ю. Горвіц, С. Дяченко, О. Зворигіна, К. Крутій, Н. Лисенко, В. Могільова, 

Ю. Моторін, С. Новосьолова та ін.); удосконалення підготовки майбутніх педагогів у 

сфері інформаційних і комунікаційних технологій (С. Атонасян, А. Кравцова, Т. 

Лавинова, М. Лебедєва, А. Могильова, Е. Ракітіна, О. Смолянінова, А. Темербекова, 

С. Удалова, та ін.); специфіка інформаційно-комунікаційної підготовки майбутніх 

вихователів (Л. Босова, В. Бикова, Р. Гуревич, С. Дяченко, І. Зимня, Ю. Первіна, та 

ін.); формування інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх 

вихователів закладів дошкільної освіти (І. Тимофєєва); використання сучасних 

інформаційних і комп‘ютерних технологій у процесі підготовки майбутніх 

вихователів закладів дошкільної освіти (О. Кравчишина, І. Мардарова, С. Семчук, Н. 

Франчук, О. Чекан та ін.) та ін. 

Проведений аналіз наукових публікацій дає змогу окреслити основні аспекти 

професійної підготовки майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти з 

використанням ІК технологій: розширення наявних теорій організації освітнього 
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процесу у сучасній вищій школі; регулювання особистісно-професійного розвитку 

сучасного вихователя; діагностування стану та динаміки розвитку інформаційно-

комунікаційної компетентності (ІКК); визначення умов формування 

конкурентноздатного фахівця тощо.  

Мета статті – визначити умови використання ІКТ у професійній підготовці 

майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти на прикладі викладання 

навчальної дисципліни «Профілактика агресивної поведінки дітей дошкільного віку» 

у закладі вищої освіти (Ніжинському державному університеті імені Миколи 

Гоголя). 

Виклад основного матеріалу. Аналіз наукових джерел доводить 

багатоаспектність змісту поняття «інформаційно-комунікаційні технології» (ІКТ). На 

нашу думку, найповніше визначення даного поняття сформулювала Т. Федчишина: 

«ІКТ – це сукупність різноманітних технологічних інструментів і ресурсів (ПК, 

мережа Інтернет, радіо- та телепередачі, мобільний зв‘язок та ін.), які 

використовуються для забезпечення процесу комунікації та створення, поширення, 

збереження та управління інформацією» [12, с. 13. ]. Саме у такому контексті ми 

використовуємо дане поняття у своїй роботі. Також науковий інтерес у межах даної 

статі  для нас становить поняття «інформаційно-комунікаційна компетентність» 

(ІКК). Ми поділяємо думку С. Іванової, яка пов‘язує його зміст з формуванням 

уміння студента самостійно шукати, аналізувати, добирати необхідну інформацію, 

трансформувати, зберігати та транслювати її. Зазначена компетентність забезпечує 

навички роботи з інформацією, що міститься в освітніх галузях, а також в 

навколишньому світі[ 3].  

Отже, під поняттям ІК-компетентність майбутнього вихователя закладу 

дошкільної освіти ми розуміємо своєрідну здатність студента фаху «дошкільна 

освіта» застосовувати сучасні інформаційно-комунікаційні технології з метою 

вирішення навчальних і наукових проблем, що певною мірою стосуються 

майбутньої професії. Також це пов‘язано з оволодінням студентами визначеного 

набору відповідних знань, умінь та навичок застосовувати їх для практичної 

діяльності (веб-дизайн, презентації, графічні програми, програми Word тощо). 

У контексті нашої проблеми звернемося до Галузевої концепції розвитку 

неперервної педагогічної освіти. Вона з усіх педагогічних спеціальностей 

передбачає підготовку педагогічних кадрів до вільного використання в освітньому 

процесі сучасних інформаційних засобів. Щодо здобувачів, які оволодівають 

освітньою програмою «Дошкільна освіта», то вони мають бути готовими до 

навчання дітей дошкільного віку основам інформатики та іноземної мови. Таким 

чином, інформаційно-комунікаційна підготовка здобувачів передбачає вивчення 

основ інформатики, новітніх інформаційно-комунікаційних технологій, методик їх 

застосування у освітньому процесі та здійснюється протягом усього терміну 

навчання [7]. Звідси слідує, що  студенти зазначеного фаху  (першого) 

бакалаврського рівня вищої освіти повинні мати  навички використання ІКТ. Це 

суттєво допомогло нам при плануванні завдань для програми навчальної дисципліни 

«Профілактика агресивної поведінки дітей дошкільного віку», яка викладалася 

здобувачам у межах дисциплін професійної підготовки на IV-му курсі на базі 

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Дана дисципліна та її 

реалізація дала можливість розширити спектр фахової підготовки майбутніх 

вихователів як у сфері роботи з попередження агресивної поведінки дітей 

дошкільного віку, так і ефективного використання ІКТ для підвищення якості 



27 
 

професійної підготовки майбутніх вихователів. Для нашої роботи нам було важливо, 

щоб студенти  володіли такими уміннями: використання мережі Інтернет для 

підготовки до занять, під час занять, виконання різних творчих завдань; 

використання під час занять мультимедійних можливостей комп‘ютерної техніки, 

що може виступити наочним матеріалом. Додатковими засобами освітнього процесу 

стали освітні сервіси, об‘єкти, курси, відео, засоби комунікації мережі, користування 

якими передбачало розвиток відповідних інформаційно-комунікаційних умінь. 

Цінність зазначеної навчальної дисципліни у контексті формування у 

майбутніх вихователів ІКК полягає у тому, що реалізація її програми передбачала 

застосування визначеного переліку засобів, інноваційних форм роботи із 

безпосереднім використанням ІКТ. Для реалізації зазначеної роботи нами було 

враховано та забезпечено педагогічні умови формування ІКК майбутнього 

вихователя закладу дошкільної освіти, запропоновані  І. Тимофєєвою [8]. 

 Першою з них є створення інформаційно-освітнього середовища (ІОС), 

націленого на формування потреби в ІКК через організацію освітньої діяльності та 

педагогічної практики студентів-майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти. 

Перед тим як розпочинати роботу зі студентами, ми остаточно переконалися у тому 

щоб кожен студент був у повній мірі забезпечений усім необхідним для реалізації 

запланованих завдань (Інтернет, персональний комп‘ютер (ПК), встановлені основні 

програми для роботи, зокрема Word, PowerPoint, Zoom тощо). Важливою є також 

наявність мобільного телефону з програмою Viber для постійного зв‘язку та 

подальшої роботи і координації дій. Одразу зазначимо, що студенти дуже прихильно 

поставилися до пропозиції вирішувати питання консультативного характеру 

безпосередньо в освітній комунікації Viber (поставити запитання і отримати 

відповідь протягом дня). Питання організаційного характеру можна було вирішувати 

зі студентами шляхом голосування у Viber, що позитивно вплинуло на мотивацію 

студентів активно долучатися до обговорення і прийняття рішень. Це у подальшому 

забезпечило максимальну відвідуваність студентами занять, передбачених 

програмою дисципліни. 

Другою умовою стало забезпечення суб‘єкт-суб‘єктної взаємодії між 

викладачем і студентами  у процесі формування ІКК останніх. Як було вже 

зазначено, спілкування зі студентами відбувалося переважно у Viber-групі, що дуже 

допомогло у встановленні суб‘єкт-суб‘єктних відносин. Таким чином, студенти, які з 

власних причин не наважувалися ставити питання, що безпосередньо стосувалися 

виконання завдань у межах вказаної дисципліни, у присутності групи, могли 

поставити їх викладачу особисто. Це також дало можливість зрозуміти, на які 

особливості роботи в групі з даними студентами викладачеві слід звернути увагу 

(рівень засвоєння матеріалу, рівень володіння студентами ІКТ, недоліки власної 

методичної підготовки, згуртованість групи тощо). 

Забезпечення вищевказаних умов допомогло нам у подальшому у межах 

вказаної дисципліни запропонувати студентам цілий ряд видів робіт з 

використанням ІКТ. Розроблені та запропоновані нами форми роботи для студентів 

реалізовувалися як під час лекцій, семінарських занять, так і позааудиторний час. 

Так, для кожного семінарського заняття було визначено перелік запитань (план), 

який попередньо надавався студентам. Форму перевірки кожного запитання 

студенти дізнавалися безпосередньо під час заняття. До даного переліку ми 

віднесли: онлайн-кросворди, онлайн-брейн-ринги, дидактичні ігри в режимі онлайн, 

фото-запитання , заповнення онлайн-таблиць, бліц-опитування онлайн,  «рецензія на 
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усну відповідь» онлайн, онлайн-дискусія на основі перегляду короткометражного 

тематичного відео, заповнення онлайн-схем заздалегідь об‘єднаними групами 

студентів тощо. Проілюструємо ці форми роботи на семінарських  заняттях, які 

проходили в онлайн-режимі за допомогою рисунків (скріншоти з екрану). 

 

 
 

Рисунок.1. Розгляд питання семінарського заняття у формі кросворду 

 

 

 
 

Рисунок 2. Розгляд питання семінарського заняття у формі брейн-рингу (у 

режимі онлайн) 
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Рисунок 3. Розгляд семінарського заняття у формі дидактичної гри «Що? Де? 

Коли?» онлайн 
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Рисунок 5. Розгляд семінарського заняття у формі заповнення онлайн-таблиць 

 

 

 
 

Рисунок 6. Розгляд семінарського заняття у формі заповнення онлайн-схем  

 

Третьою умовою формування ІКК майбутнього вихователя є організація 

самостійної роботи студентів з використанням ІКТ під час позааудиторної 

діяльності. На основі вивченого матеріалу дисципліни студентам було 

запропоновано здійснити групове взаємонавчання. Їм був наданий перелік форм 

роботи для самостійного пошуку, розробки та презентації, зокрема:  
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Рисунок 7. Розгляд семінарського заняття у формі дидактичної онлайн-гри 

«Поле чудес» 

 

1. Тимчасові сторінки у Facebook для батьків  вихованців закладів 

дошкільної освіти, продумати та написати її контент («Напади дитячої 

агресивності. Що робити, коли дитина ображає інших?»), рубрики 

(«Дитина кусається», «Чому дитина висмикує собі волосся», «Як відучити 

дитину плюватися на дітей» і т.п.), теми опитування («Як часто ваша 

дитина зазнає нападів від інших дітей в садочку?», «Ваші перші дії у разі, 

коли ваша дитина б‘є чи штовхає інших» і т.п.), підбірка тематичної 

літератури для батьків тощо. 

2. Онлайн-практикуми для батьків «Ну-мо домовлятись!» . 

3. Літературний вечір онлайн для батьків «У добра очі лагідні» . 

4. Демонстрація онлайн-моделі сценаріїв свята для батьків і дітей: «Наші 

сімейні цінності». 

5. Онлайн-вікторини: «Основні ознаки комп‘ютерної втоми у дитини», 

«Ознаки небезпечних мультфільмів для дітей» (обрати одну із тем та 

розробити правила та питання). 

6. Майстер-клас онлайн для вихователів закладів дошкільної освіти  

«Ситуація-Ляп». 

7. Превентивний фото-квест для вихователів: «Агресивний дошкільник.  

«Швидка допомога»» (розробити правила та завдання).  

8. Методичний онлайн-ринг для вихователів: «Вербальна і фізична агресія 

дітей дошкільного віку» . 

9. Тематичний підбір руханок (7-10) під музичний супровід для дітей 

дошкільного віку з демонстрацією в онлайн режимі. 

Запропонований перелік форм для самостійної роботи студентів передбачав 

заздалегідь підготовлений алгоритм і методичну інструкцію для розробки, що 

дозволило, у свою чергу, студентами на досить високому рівні представити свої 
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напрацювання. Слід зазначити, що студенти, попрацювавши над завданнями також 

додали власні методичні доповнення до створення кожної розробленої ними  форми 

роботи. За оцінкою студентів виконана студентами робота допомогла їм  відчути 

себе більш впевненими у власних силах, а в деякій мірі - навіть лідерами освітнього 

процесу.    

Таким чином, організація освітнього процесу щодо професійної підготовки 

майбутніх вихователів у межах навчальної дисципліни «Профілактика агресивної 

поведінки дітей дошкільного віку» засвідчила педагогічну цінність ІКТ для 

засвоєння ними змісту матеріалу курсу та сприяла формуванню інформаційно-

комунікаційної компетентності. Результати опитування студентів щодо цінності 

використання ІКТ у професійній підготовці показали, що вони  полягають у 

наступному: стимулюванні до навчання; активізації інтересу, уваги, 

запам‘ятовування, спостережливості, логічності мислення, креативності у межах 

занять з даної дисципліни; застосуванні отриманих знань у різноманітних 

непередбачуваних умовах; мотивуванні студентів до здійснення самостійного 

пошуку сучасних теоретичних знань; привнесенні гордості за професію вихователя 

закладу дошкільної освіти; формуванні дружніх взаємовідносин у групі студентів; 

умінні використовувати ІКТ у різних сферах життєдіяльності тощо. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Таким чином, професійна 

підготовка майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти в умовах закладу 

вищої освіти повинна враховувати сучасні суспільні виклики, нові вимоги, 

тенденцію до постійного вдосконалення. Одним із шляхів удосконалення існуючої 

моделі професійної підготовки майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти є 

окреслені нами  перспективи  використання інформаційно-комунікаційних 

технологій. Завдяки ІКТ та дотриманню умов їх використання у освітньому процесі 

ми маємо змогу підняти на більш високий якісний рівень формування інформаційно-

комунікаційної компетентності фахівців дошкільної сфери. До цих умов відносяться:  

створення інформаційно-освітнього середовища (ІОС), націленого на формування 

потреби в ІКК через організацію освітньої діяльності та педагогічної практики 

студентів-майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти; забезпечення суб‘єкт-

суб‘єктної взаємодії між викладачем і студентами  у процесі формування ІКК 

останніх; організація самостійної роботи студентів з використанням ІКТ під час 

позааудиторної діяльності. Зазначені умови були покладені нами в організацію 

освітнього процесу майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти на прикладі 

викладання навчальної дисципліни «Профілактика агресивної поведінки дітей 

дошкільного віку» у Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя. У 

межах вказаної дисципліни було апробовано ряд видів робіт із використанням ІКТ, а 

саме: онлайн-кросворди, онлайн-брейн-ринги, дидактичні ігри в режимі онлайн, 

фото-запитання , заповнення онлайн-таблиць, бліц-опитування онлайн,  «рецензія на 

усну відповідь» онлайн, онлайн-дискусія на основі перегляду короткометражного 

тематичного відео, заповнення онлайн-схем, тимчасові сторінки у Facebook для 

батьків  вихованців закладів дошкільної освіти, онлайн-практикуми для батьків 

вихованців, літературні вечори онлайн для батьків, демонстрація онлайн-моделі 

сценаріїв свята для батьків і дітей, онлайн-вікторини, майстер-класи онлайн для 

вихователів закладів дошкільної освіти,  превентивний фото-квест для вихователів, 

методичний онлайн-ринг для вихователів, тематичний підбір руханок під музичний 

супровід для дітей дошкільного віку з демонстрацією в онлайн режимі тощо. 

Проведене дослідження окреслило перспективи використання ІКТ у професійній 
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підготовці майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти, а саме: доступ до 

необмеженої навчальної і наукової інформації, самоосвіта, підвищення професійного 

рівня, оперативне встановлення зв‘язку для спілкування з колегами на різних чатах 

та форумах з метою обміну досвідом, можливість пошуку та швидкого отримування 

кваліфікованих консультацій та рекомендацій експертів, публікування власних 

наукових матеріалів та участь у конференціях, вебінарах, конкурсах, що проходять 

віддалено або за кордоном тощо. З вивченням цих перспектив ми пов‘язуємо наші 

подальші наукові розвідки. 
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Abstract. The article substantiates the importance and necessity of the personal rhetorical 

activity  in the modern information society. The approaches to the definition of ―rhetoric‖ and 

―rhetorical culture‖ are considered. The transformations in rhetorical culture in the conditions of 

information society are found out. 

 

Key words: rhetoric, rhetorical culture, information society, informatization, information 

and communication technologies. 

 

Анотація: У статті обґрунтовано важливість та необхідність риторичної діяльності 

особистості в сучасному інформаційному суспільстві. Розглянуто підходи щодо визначення 

поняття «риторика» та «риторична культура». З‘ясовано трансформації у риторичній 

культурі в умовах інформаційного суспільства. 

 

Ключові слова: риторика, риторична культура, інформаційне суспільство, 

інформатизація, інформаційно-комунікаційні технології.  

 
Formulation of the issue. The formation of the information society is determined 

not only by its information and technical potential, but also by the changes in the political, 

legal, socio-economic and spiritual spheres. The development of culture, including the 

rhetorical culture, is of the particular importance for this process, because the modern 

information society needs the high-quality and effective communication, unlimited in time 

and space. Due to the use of the latest information technology in rhetorical activity, there 

are profound transformations in the speech behavior, competence and personal image, as 

well as in the presentation and ingenuity of the speech product argumentation. That is why 

the issue of the development of rhetorical culture studying in the modern information 

society is relevant today. 

 

The purpose of our article is a theoretical justification of the development of the 

personal rhetorical culture in the modern information society. 

The development of the modern rhetoric in Ukraine has been studied by such well-

known scientists as: S.  Abramovych, N.  Kolotilova, L. Matsko, O. Matsko, O. Oliinyk, 

H. Onufriienko, H. Sahach, M. Chikarkova, etc. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Khmelnytskyi,_Ukraine
https://en.wikipedia.org/wiki/Khmelnytskyi,_Ukraine
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The following Ukrainian scientists (teachers, linguists and methodologists) 

researched the issues of the speech culture and rhetoric: N. Babych, M. Zhovtobriukh, 

M. Vashulenko, O. Beliaiev, D. Hanych, S. Yarmolenko, A. Kapska, etc. 

The study of the information society is represented in the works of A. Rakitov, 

V. Kohan, H. Becker, H. Brown, etc. 

However, the aspect of transformation of the personal rhetorical culture in the 

modern information society is studied in the theory and practice of the modern pedagogical 

science insufficiently. 

The word is one of the most powerful human communication tools. Every person in 

any field of the practical activity should use the word skillfully and in a timely manner, 

purposefully and sincerely. This is especially important for those speech situations that 

have a significant social and aesthetic impact on the listener [6, p. 39]. 

The basis of human society is language. The language is a special system of signs (a 

system of rules) with the results of human reality cognition encoded in it, a system of the 

specific national peculiarities and characteristics. It is the main communication tool of 

people, one of the components of the spiritual culture of society, a product of the social 

development [6, p. 11]. 

The eloquence is the power enabling you to influence the world, change it by 

exercising your own will. People‘s ancient curiosity about the possibilities of words led to 

the appearance of a special science of eloquence – rhetoric. 

The term ―rhetoric‖ comes from the Greek ―rhetorike‖ – the science of public 

speaking, eloquence. In Latin, the concept of ―eloquence‖ ―the art of speaking‖ is denoted 

by the word ―eloquentia‖ – eloquence [6, p. 39]. 

According to H. Sahach, rhetoric is the science and art of oral communication of 

persuasion, which is the basis for many specialists‘ professionalism. The rhetoric as the art 

of eloquence, as a harmonious combination of feelings, thoughts, words and deeds is a 

resource for the world‘s humanization [1, p. 2]. 

I. Harkusha understood rhetoric as a set of techniques, pieces of advice and 

recommendations for improvement of the ability to persuade others. He considered it to be 

a theory of public speaking; a science of eloquence; a science of the laws that manage 

thought and speech activity [2, p. 8]. 

Today, rhetoric is defined as the science of the persuasion means, effective forms 

(mainly linguistic) of influence on the audience, considering its characteristics [6, p. 41]. 

Rhetoric, being one of the oldest philological sciences in the European science, has 

its origins in the ancient Greek schools of rhetoric where it was formed as an academic 

subject, and later as a science. 

Initially, the subject matter of the rhetoric was live speech, verbal mastery and 

eloquence. The first writings in rhetoric were created in V-III centuries B.C. (by Gorgias 

Lysias, Plato, Aristotle, Cicero). Rhetoric paid attention to the content of speech, its 

construction, verbal perfecting, memorization and mastery of the public speech. The 

speech was closely related with poetics, stylistics, logic and philosophy. The best orators 

established rhetorical schools, their students were highly educated people who became 

statesmen, politicians, military men, orators, poets. Rhetoric considered to be the highest 

level of education; its theory and practice formed a solid foundation of the general culture 

[6, p. 40]. 

Nowadays, the basis of the rhetorical culture is determined by whether the person 

has a theoretical knowledge in rhetoric. 
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The rhetorical culture should be defined in a narrow and broad sense. That is, as a 

culture of public (oratorical) speech and a culture of rhetorical activity in all its forms, 

genera, types and genres (oral and written speech, monologue, dialogue; everyday, 

business, scientific speech) [7, p. 127]. 

The basis of the rhetorical culture of the individual is the transition from everyday 

perception and skills to a certain scientific awareness, to the use of scientifically sound, as 

well as practically effective methods and techniques of preparation, organization, analysis 

of the rhetorical activity [3, p. 112] 

The peculiarity of the rhetorical culture is that it is located in the field of language as 

means of communication. Therefore, it is primarily connected with the level of coherent 

speech [7, p. 127]. 

We perceive the rhetorical culture as the richness of a person‘s vocabulary, the 

correct construction of sentences, the accurate use of the oratory assets as well as the 

successful use of the artistic devices – synonyms, comparisons, epithets, metaphors, 

phraseological units, etc [4, p. 14]. 

An important role in revealing of the content of rhetorical culture is given to the 

issues of speech technique, speaker‘s behavior, and his/her image. The rhetorical culture 

also manifests itself in the ability to analyze our own and others‘ speech from the 

perspective of the correctness of the rhetorical situation assessment, the quality of content 

and form of speech production, persuasiveness of speech, realization of the communicative 

purpose in it, etc. 

Consequently, the rhetorical culture is a complex syncretic concept that combines in 

the traditional sense, in addition to the culture of speech, certain aspects of the culture of 

thinking, psychological culture, acting skills, rhetorical ethics, the concept of the image of 

the speaker [7, p. 127]. 

Nowadays, when the world is experiencing a process of rapid informatization, the 

so-called ―information explosion‖ or ―information civilization‖, noticeable changes have 

also affected the rhetorical culture. 

A striking feature of the modern information society is the rapid development of the 

information and communication technologies and the creation of the global computer 

networks on their basis [5, p. 30]. 

A century ago, the main source of information was printed publications, and today 

the Internet possesses the information opportunities. 

The Internet is equipped with the fastest possible information update and provides 

quick access to it. A person can always get the most up-to-date information at any time, 

regardless of the working hours, weekends, or even the period of day. 

The web pages, websites and forums allow a person to get maximum information 

about the audience (composition, changes and features) for further communication. 

The person comes across many unknown terms and concepts in the information 

society, the meaning of which is not always understandable. Online dictionaries provide an 

opportunity to quickly find any unknown word and immediately find out its meaning. They 

provide a multidimensional picture of a word: examples of its use, stable expressions with 

the word and the ability to hear its pronunciation. The main advantage is that everything 

can be done simultaneously. 

The most convenient way to gain knowledge in the information society is online 

publications on the World Wide Web. This is a wide range of different information units 

with many features. Thanks to them, a person can always find the necessary useful 
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information in a matter of seconds and at the same time compare it with other sources. 

Moreover, you can get it on your own, 24 hours a day and free of charge. 

Online media provide readers with the opportunity to comment on online 

publications and ask questions to the author, as well as read foreign – language texts using 

the option of instant translation. 

A wide range of the internet applications allows you to quickly, efficiently and 

colorfully design any material, in compliance with all modern requirements. The electronic 

text is quite compact and easy to use, as you can always make any changes without losing 

its content. 

The modern information and communication technologies became certain 

information carriers, saving and allowing to reproduce it at any time. 

Today, the specifics of information presenting to the consumer are also different. 

The message can be text, graphic or multimedia, with audio or video fragments, as well as 

with the elements of animation. It is characterized by the intelligible form of presentation, 

emotional appeal, impact on the audience, apt argumentation, richness and vividness of the 

material, contributing to a more effective achievement of the ultimate goal. 

A new cultural paradigm, along with the traditional theaters, museums or libraries, 

integrates into our everyday life the Internet cafes, where a person can use special network 

applications and sites to keep in touch with other people anywhere in the world. This 

expands the boundaries of communication. 

Thanks to Zoom, Google meet or Skype network applications you can 

simultaneously gather a target audience regardless of where you live, because they are 

available to all users. These applications allow you to cooperate with a large number of 

people who are located not only on the domestic territory, but also abroad. With its help, 

you can join foreign forums, symposia, conferences, trainings, courses to deepen your 

knowledge and professional growth. 

Thus, we can conclude that the creation of the global computer networks contributes 

to the development of the rhetorical culture. They help to use each word, especially a term 

in its clearly defined meaning; facilitate the material selection and presentation; contribute 

to the brevity, laconicism of the message; allow quick and simultaneous distribution of the 

information, thus saving precious time; increase the efficiency of the information 

perception, making it emotionally attractive and vivid; make the argumentation more apt; 

expand the contacts with the target audience inside and outside the country; help to keep in 

touch with the information around the clock; facilitate memorization, storage and 

reproduction of the information. 

 

Conclusions. Thus, in today‘s information society, it is difficult to imagine a person 

who would build relationships with others, assert his/her own position, deepen the 

rhetorical knowledge and skills without the use of the Internet-based information and 

communication technologies. Therefore, the transition to the information society leaves its 

mark on the culture, in particular rhetorical one, and any changes in it cause changes in the 

rhetorical culture that lead to its development. 
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Abstract. У статті розглянуто теоретичні та практичні аспекти використання філателії 

як спеціальної історичної дисципліни в освітньому процесі. Основний акцент зроблено на 

марки українського походження як цінне зображальне джерело з історії України, що 

відображає маловідомі факти. Висвітлено філателістичні традиції в період Української 

революції 1917–1921 рр., зокрема виготовлення розмінних грошових знаків у вигляді марок–

шагів в Українській Народній республіці. Проаналізовано особливості використання 

австрійських поштових марок в Західно-Українській Народній Республіці. Акцентовано 

увагу на високому мистецькому виконанні сучасної української марки. 

 

Ключові слова: Українська революція, зображальне джерело, освітній процес, марка, 

філателія, шагівка. 

 

Abstract. The article considers theoretical and practical aspects of the use of philately as a 

special historical discipline in the educational process. The main accent is on stamps of Ukrainian 

origin as a valuable pictorial source from the history of Ukraine, reflecting little-known facts. 

Philatelic traditions during the Ukrainian Revolution of 1917–1921 are ostend, in particular, the 

production of changeable banknotes in the form of stamps in the Ukrainian People‘s Republic. The 

peculiarities of the use of Austrian postage stamps in the Western Ukrainian People‘s Republic are 

analyzed. Focused attention on the high artistic performance of the modern Ukrainian stamp. 

 

Keywords: Ukrainian revolution, pictorial source, educational process, stamp, philately, 

shahіvka. 

 
Постановка проблеми. Уміння знаходити необхідну інформацію та належним 

чином опрацьовувати стає невід‘ємною рисою сучасної людини, фахівця в будь-якій 

справі. Тому важливим у сучасній освіті є формування і розвиток інформаційної 

компетентності учнів та студентів у процесі опрацювання історичних джерел. Цей 

процес передбачає вміння визначати надійність джерел, сприймати їх зміст, 

виявляти й адекватно інтерпретувати джерела, самостійно творчо мислити. Одним із 

найскладніших завдань є аналіз іконографічних матеріалів: фотографій, плакатів, 

карикатур, поштових марок. Останні стали об‘єктом дослідження філателії. 

Вважаємо за необхідне окреслити у цій статті сучасні напрацювання в цій галузі 

знань, щоб використати на заняттях із спеціальних історичних дисциплін. 
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 У процесі роботи над науковою розвідкою ми використали напрацювання 

українських зарубіжних дослідників Р. Бишкевича, І. Булата, Є. Вирового, З. Книша, 

О. Малицького, які висвітлили процес створення українських поштових й інших 

марок в період Української революції 1917–1921 рр. та шляхи їх використання. 

Сучасні українські вчені С. Адамович, В. Великочий, Л. Маркитан, І. Монолатій, 

Р. Шуст актуалізували цю проблематику в контексті досліджень із історії ЗУНР, 

нумізматики та іконографії. Перша спроба комплексного та ґрунтовного 

дослідження філателії як спеціальної історичної дисципліни зроблена у підручнику 

із спеціальних історичних дисциплін за ред. В. Замлинського, М. Дмитрієнко у 

1992 р. [15]. Однак вона не отримала подальшого продовження в українській 

історіографії. Тому вважаємо за необхідне окреслити шляхи використання філателії 

як спеціальної історичної дисципліни у вищих навчальних закладах, у майбутній 

професійній діяльності історика. 

Метою статті є проаналізувати теоретичні аспекти філателії як спеціальної 

історичної дисципліни, шляхи її використання в освітньому процесі; з‘ясувати 

важливість марки як історичного джерела, при цьому особливу увагу звернути на 

марки Української революції 1917–1921 рр. 

Філателія (від грец. «філео» – люблю та «телія» – звільнення від оплати) – 

спеціальна історична дисципліна, що вивчає історію поштових марок, етикеток, 

ярликів, календарних і спеціальних погашень (штемпелів), штампів, аркушів 

поштового паперу та інших знаків поштової кореспонденції, а також конвертів і 

листівок з надрукованими марками. Філателія це також вид колекціонування 

зазначених об‘єктів. Термін «філателія» має давнє походження, оскільки у 

Стародавній Греції на листах ставили особливу відмітку – телос, яка означала, що 

лист вже оплачений відправником. За своєю функцією ця відмітка була 

попередницею поштової марки. До наукового обігу цей термін запровадив 

французький колекціонер Жорж Ерпен 1864 р. [8]. 

Філателія як спеціальна історична дисципліна досліджує виявлення та зміну 

вказаних знаків і документів у тісному зв‘язку з відповідними історичними умовами, 

допомагає встановлювати автентичність і локалізацію письмових джерел, які 

супроводжуються знаками поштової оплати.  

Перша марка з‘явилася у Великій Британії 1840 р., Бразилії – 1843, США – 

1847, Франції – 1849, в Австрійській монархії – 1850, у Російській імперії – 1858 р. 

[15, р. 276]. 

1 березня 1918 р. Центральна Рада ухвалила закон, згідно з яким національною 

грошовою одиницею УНР стала гривня, яка дорівнювала половині карбованця і 

ділилася на 100 шагів. Болючим питанням грошового обігу залишалася відсутність 

на ринку розмінних грошових знаків. При його вирішенні було використано 

російський досвід часів Першої світової війни. 18 квітня 1918 р. в Києві розпочалася 

емісія знаків номіналом 10, 20, 30, 40 та 50 шагів, які мали вигляд поштових марок. 

Випускалися вони на товстому папері у київській друкарні братів Кульженків. 

Загальний розмір емісії шагів становив 16 014 575 карбованців [9, р. 244]. 

Етимологія назви «шаг» бере своє коріння з литовсько-польської доби. Провідна 

роль у тому, що українська розмінна монета (марка) – шаг отримала таку назву, 

належить Михайлу Грушевському. 

У філателістичній літературі та різноманітних каталогах часто можна зустріти 

твердження, що марки-гроші також випускалися в Одесі в друкарні Юхима Фесенка, 

проте В‘ячеслав Анголенко на підставі вивчення архівних документів зазначає, що в 

http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=SID
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Одесі розмінні марки не друкували, а лише знаки Державної скарбниці. Зубковані 

марки-гроші друкувалися на тонкому картоні та були без клею. На звороті в рамці з 

однієї чи двох рисок містився тризуб та напис «Ходить нарівні з дзвінкою монетою». 

На марках авторства Антіна Середи міститься зображення тризуба на тлі сонця 

(10 шагів) та селянина з косою (20 шагів). Автором марок наступних трьох номіналів 

був Георгій Нарбут. Центральним елементом марки номіналом у 30 шагів є дівоча 

голова у вінку (алегорія «Молода Україна»), на марці у 40 шагів міститься тризуб в 

обрамленні рослинного орнаменту та два схрещені поштові ріжки в правому 

нижньому куті. На марці 50 шагів Г. Нарбут так само використав рослинний 

орнамент та два схрещені поштові ріжки – цього разу у верхній її частині. На всіх 

п‘яти марках міститься напис «Українська Народня Республіка» [6]. 

З погляду мистецького виконання перші марки УНР – «шагівки» – були 

явищем незвичайним і навіть сьогодні вони не перестають викликати захоплення 

фахівців багатством мистецького наповнення і геніальною простотою та 

лаконічністю їх виконання водночас, поєднуючи строгу лінію малюнка і класичні 

засоби композиції, що в ідеалі й повинно бути властивим поштовим маркам. Це й не 

дивно, бо авторами тих марок були такі видатні українські художники-графіки того 

часу, як Георгій Нарбут, Антін Середа, Леонід Обозненко, Іван Мозалевський, 

Михайло Бойчук, Григорій Золотов, Олексій Красовський, Антін Приходько, Леонід 

Овсянників і ще цілий ряд на сьогодні менш відомих, а то й зовсім невідомих 

авторів. Самі прізвища графіків Георгія Нарбута і його учня Антіна Середи 

доводять, що уряд Центральної Ради поставився до справи видання перших 

поштових марок з належною увагою та бажав, щоб вони мали не тільки поштову, але 

й мистецьку вартість.  

На жаль марки, врятовані при евакуації уряду УНР і реставровані у 

Львівському Музеї НТШ, де вони тимчасово зберігались, були знищені у 

«визволеному» Львові за наказом радянських чиновників від ідеології і культури. 

Але львівські мистці ще до війни організували у 1932 р. художню виставку, в 

каталозі якої збереглось чи не єдине друковане свідчення зробленого у галузі 

українського поштівництва у часи визвольних змагань 1917–1921 рр. [2, р. 35]. 

Власні поштові марки з‘явилися в Україні за часів Української Держави. У 

липні 1918 р. випущено першу обігову серію марок на взірець грошей-марок (т. зв. 

шагівок), які були в обігу вже у квітні 1918 р. Малюнки «шагівок» проектували 

відомі художники Георгій Нарбут та Антін Середа. Українському урядові 

прийшлося запобігти втратам державного скарбу через наплив з радянської Росії 

царських поштових марок. Тому в серпні 1918 р. за ухвалою міністерства пошт і 

телеграфів Української Держави розпочався передрук запасів наявних російських 

марок українським державним гербом. Було зареєстровано 133 різновиди (типи і 

варіанти) надруків. Марки із тризубом використовували аж до середини 1920-х рр. 

На початку 1919 р. Директорія УНР випустила нову марку номіналом 

20 гривень, запроектовану ще урядом гетьмана Павла Скоропадського. Директорія 

УНР також замовила серію з 14-ти нових марок (з номіналами в гривнях), що були 

друковані у Відні. Ці марки доставлено, вже коли український уряд перебував у 

екзилі, і вони так не були запроваджені до обіг.  

На перший погляд могло скластися враження, що поштові шагівки нічим не 

відрізняються від марок-грошей. Однак варто потримати їх у руках, щоб побачити ці 

відмінності навіть неозброєним оком. Зокрема, марки-гроші друкувалися на тонкому 

картоні і на зворотному боці у рамці з двох чи з однієї риски мали зображення 

http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Ukrainska_Derzhava
http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Narbut_H
http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Sereda_A
http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Dyrektoriya
http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Gryvnya
http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Skoropadskyj_P


42 
 

тризуба та напис: «Ходить нарівні з дзвінкою монетою», чого немає на шагівках. 

Крім того, всі марки-гроші були зубкованими, тоді як поштові шагівки зубкування 

не мають. 

За нашими підрахунками, на основі філателістичного каталогу НТШ за 

1932 р., в УНР було виготовлено понад 50 поштових, театральних, судових та інших 

марок. У період, коли не вистачало розмінних грошових знаків, це був зручний 

спосіб оплати різних послуг. 

Уряд Західноукраїнської Народної Республіки також українізував австрійські 

поштові марки надруками. Впродовж 1918–1919 рр. їх виготовляли у Львові, 

Коломиї, Станіславові. Всього в обігу було близько 100 різновидів надруків [2, 

р. 99].  

Поштові марки Західно-Української держави, появились тільки наприкінці 

1918 р. через події польсько-української війни. У поштовому обігу на території 

ЗУНР були переважно австрійські поштові марки, оскільки в поштових відділах 

залишилось багато австрійських поштових марок, а на відміну від ситуації в УНР 

через ізольованість ЗУНР фронтами, не було загрози засилання на її територію 

австрійських поштових марок ще якоюсь державою. Тому уряд не спішив брати на 

себе коштовне завдання проектування і друкування власних поштових бланків і 

марок, або хоча б українізацію австрійських шляхом їх передруку, чи виготовлення 

власних поштових штемпелів [4; 17]. 

Шляхом порівняльного аналізу виявлених джерел з історії філателії в ЗУНР 

сучасними дослідниками Сергієм Адамовичем, Володимиром Великочим, Іваном 

Монолатієм встановлено, що протягом всього існування ЗУНР її владними 

структурами вдалося здійснити 8 випусків марок: 6 протягом першого періоду 

(державницького) та 2 протягом другого (так званого «еміграційного»). Зокрема, з 

листопада 1918 р. по липень 1919 р. вийшли: 

– однин «львівський» випуск (місце видання – м. Львів. Точну кількість 

виготовлених марок встановити не вдалося); 

– два «коломийські» випуски (місце видання – м. Коломия. На підставі даних 

І.Чернявського загальна кількість марок цього випуску становила: 27756 штук та 

15 тисяч спеціальних рекомендаційних марок) [10, р. 168]; 

– три «станиславівські» випуски (місце видання – м. Станиславів. Їх загальна 

кількість, на основі даних А. Чигиринця, становила 76 штук); 

– два віденські випуски марок припадають на еміграційний період діяльності 

ЗУНР (липень 1919 р.). Тобто в обігу на території України вони не були. Щодо 

наявності у поштовому обігу великих номіналів віденського випуску у дослідників 

західноукраїнських поштових випусків погляди розходяться (2, 3, 4 і 10 корон) [1, 

р. 17]. 

Так звані «передруки» австрійських поштових марок в окремих регіонах 

(наприклад, чортківський локальний передрук австрійських поштових марок від 3 

гелерів до 2 корон і доплатних за 5 і 10 гелерів) були неофіційними і про них в 

європейських філателістичних каталогах не зазначалося. Деякі поштові відділи на 

хвилі національного піднесення з власної ініціативи українізували австрійські марки, 

надруковуючи на них емблеми Галичини. Після проголошення Акту злуки 

спонтанно надруковували на австрійських марках тризуб як герб Соборної України 

та інші національні символи. Ці випуски законного статусу не мали. Зрештою, 

наприкінці 1930-х рр. європейські філателістичні каталоги подавали тільки львівські, 

коломийські, станиславські та віденський поштові передруки Західної України [7]. 

http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=ZUNR
http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Lviv_mst
http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Kolomyja
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Українська марка 1917–1921 рр. рівнем свого виконання вражала сучасників. 

Відомий німецький філателіст і власник популярного в Європі філателістичного 

торгового підприємства Гайнріх Келєр з Берліна висловився щодо українського 

філателістичного матеріалу, з яким йому вдалось ближче познайомитись у його 

дослідницьких студіях, лаконічно і виразно: «Україна» – це золото». З ним 

погоджувався відомий німецький філателіст-дослідник «України» доктор медицини 

Рудольф Зайхтер. Унікальна колекція Р.Зайхтера впродовж 8–15 жовтня 1995 р. була 

виставлена на аукціоні в Цюріху. Вона становила більш ніж 80 альбомів. Стартова 

ціна колекції Р. Зайхтера складала 280000 швейцарських франків, однак тоді вона не 

була продана як цілість, і пізніше розійшлась частинами. Колекція іншого 

поціновувача української марки – філателіста польського походження Збіґнєва 

Мікульського також невдовзі була виставлена на аукціон і розійшлась частинами [2, 

р. 92]. 

Під час Другої світової війни німецька окупаційна адміністрація випустила 

кілька серій марок для вжитку на українській території. У категорії недержавних 

марок із 1949 р. марки випускала Підпільна пошта України, яку вів Закордонний 

поштовий відділ Підпільної пошти України закордонних частин ОУН. Власні марки 

видавалися мешканцями українських таборів для переміщених осіб. Упродовж 1930–

1950-х рр. поштові марки друкувалися Державним центром УНР на еміграції (у 

Варшаві та Мюнхені). 

За радянських часів Україна не мала власних марок, хоча у 1947 р. УРСР стала 

членом Всесвітнього поштового союзу. Із 1992 р. в Україні почали друкуватися 

власні марки незалежної держави. Загалом за 30 років незалежності Укрпоштою 

введено в обіг майже 2000 сюжетів поштових марок. Сьогодні в Україні найбільш 

відоме філателістичне товариство – Асоціація філателістів України. Із 2000 р. в 

Україні регулярно проводяться Національні філателістичні виставки «Укрфілексп» 

[16]. 

Згідно указу Президента України впродовж 2018 р. з нагоди 100-річчя випуску 

перших поштових марок України було видано низку тематичних філателістичних, 

історичних і науково-популярних видань, зокрема присвячених авторам перших 

поштових марок України – художникам Георгію Нарбуту та Антінові Середі [13]. 

Дві українські поштові марки вибороли нагороди міжнародного конкурсу 

Nexofil Award 2020 (м. Мадрид, Іспанія). Золото здобула поштова марка «Слава 

Україні!» за найоригінальніший формат у світі. Марка надрукована на самоклейному 

папері у формі карти України, а шрифт до неї спеціально розроблений художницею-

каліграфинею Ольгою Верменич. Друге місце у категорії «Найкраща марка світу за 

технологією офсетного друку» посіла теж українська марка – «Сорочка (фрагмент). 

Чернігівська область» із серії «Українська вишивка – код нації». На ній зображений 

експонат із колекції Музею Івана Гончара зі зразком вишивки. Всього до серії 

«Українська вишивка – код нації» Укрпошта випустила фрагменти вишивки 

Черкаської, Волинської, Чернівецької, Вінницької, Київської, Львівської і 

Полтавської областей. Дві марки-переможниці конкурсу Укрпошта ввела в обіг у 

2019 році [5]. 

На іншому європейському конкурсі поштових марок тема якого заздалегідь 

була визначена як «Давні поштові шляхи» українська марка здобула срібну медаль. 

На міжнародний конкурс Україна представила поштову марку із зображенням 

легендарного закарпатського листоноші Федора Фекети (1791–1838) авторства Ірини 

Медведовської. Листоноша Федір Фекета працював на пошті у рідному селі Тур‘ї-

http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Druga_svitova_viyna_1939_1945
http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=DC_UNR
http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Varshava_mst
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Ремети. Щодня 30 років поспіль він долав нелегкий шлях до Ужгорода і назад, 

доставляв пошту за будь-яких обставин, погоди і незалежно від пори року. Тоді 

поштарів величали «пан посол». Одного разу Федір переходив річку далеко від 

переправи по слизькому камінню. Він хотів заощадити час і якнайшвидше доставити 

пошту, але послизнувся і впав у крижану воду, захворів на запалення легень і помер. 

На знак щирої вдяки й палкої загальної любові до посла жителі Тур‘їх-Ремет за свої 

кошти спорудили пам‘ятний знак самовідданому листоноші. Унікальність цього 

пам‘ятника в тому, що він установлений реальній людині, а не збірному образу 

поштарів. Зараз до нього приходять не лише туристи, а й весільні пари, щоб 

залишити листи зі своїми побажаннями [14]. 

Висновки. Підсумовуючи огляд, варто зазначити, що філателію варто вивчати 

як одну із спеціальних історичних дисциплін у рамках інтегровано курсу на 

історичних факультетах вищих навчальних закладів. Марку як історичне джерело 

можна також аналізувати на заняттях із джерелознавства, іконографії, боністики, 

історії України тощо. У цьому контексті особливої уваги заслуговують марки 

Української революції 1917–1921 рр. через те, що проливають світло на 

малодосліджені сторінки нашого державотворення. Марки є важливим 

зображальним джерелом з історії радянської України, оскільки насичені радянською 

символікою, присвячені ювілеям шанованих тоді діячів культури та політики. 

Синтетичним джерелом з історії незалежної Української держави є сучасна 

українська марка (оригінальна, високомистецька), що відображає різні аспекти 

нашого минулого та сьогодення. 
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Резюме. Обучението по счетоводство в бакалавърска и магистърска степен  има за 

цел да предложи съвременни знания, за да се подготвят висококвалифицирани специалисти. 

В условията на глобалната пандемия COVID 19  това е многостранен процес при който се 

съчетава редовно  или задочно обучение с дистанционно обучение. Съществуват редица 

предимства на обучението като: адаптираност, гъвкавост,  формиране на технологични 

умения, бързото развитие и широкото използване на различни технически средства за масова 

комуникация. Основен недостатък на дистанционното обучение е отсъствието на пряк 

контакт преподавател – студент, като  поражда трудности в учебния процес. Това оказва 

влияние върху разбирането и усвояването на знанията по съответната счетоводна 

дисциплина . 

 

Ключови думи: обучение по счетоводство; дистанционно обучение; знания и 

умения по счетоводни дисциплини;  организация на учебен процес; учебна документация.  

JEL: М41 I21 

 

Abstract: The training in accounting in bachelor's and master's degrees aims to offer 

modern knowledge in order to prepare highly qualified specialists. In the context of the global 

COVID 19 pandemic, this is a multifaceted process that combines full-time or part-time learning 

with distance learning. There are a number of advantages of training such as: adaptability, 

flexibility, formation of technological skills, rapid development and widespread use of various 

technical means of mass communication. The main disadvantage of distance learning is the lack of 

direct contact between teacher and student, which creates difficulties in the learning process. This 

affects the understanding and acquisition of knowledge in the relevant accounting discipline. 

 

Key words: accounting training; distance learning; knowledge and skills in accounting 

disciplines; organization of the learning process; educational documentation 

JEL: М41 I21 

 
Въведение 

 

Във всяка сфера на обществения живот – стопанска, финансова и 

непроизводствена, намират приложение счетоводните знания. Счетоводството е 

основната информационна система за получаване на своевременни данни за 

формулиране и вземане на важни управленски решения. Обучението по 

счетоводство има за цел да предложи съвременни знания по счетоводна отчетност и 
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подготовка на висококвалифицирани специалисти.  За разликата от другите 

икономически дисциплини, студентите получават не само знания, умения и навици, 

но е необходимо да ги апробират в практиката 

Изследователска теза се изразява в това, че съществуват възможности за 

рационално съчетаване на редовно, задочни и дистанционно обучение  в ОКС 

„Бакалавър― с цел подобряване на  учебния процес по счетоводство.  

Обект на изследването е състоянието на обучението по счетоводство в СА „Д. 

А. Ценов― – Свищов.  

За целите на изследването е направено проучване на учебната документация и 

организация на учебния процес по счетоводни дисциплини в СА „Д. Д. Ценов― – 

Свищов .   

В условията на  глобалната пандемия COVID-19  при обучението по 

счетоводни дисциплини възникват редица проблеми свързани с : 

а/ студентите започват семестъра редовно обучение и преминават към 

дистанционно обучение или обратно. Необходима е  бърза адаптация от тяхна страна  

от една форма към друга форма на обучение; 

б/ равномерното разпределение на лекционния курс в рамките на семестъра; 

в/  недостатъчните часове за упражняване на тази  сложна материя; 

г/ претоварването на студентите и невъзможността да се предаде и упражни 

материала, предвиден в учебната програма. Остава учебен материал за 

самоподготовка; 

г/  електронното обучение понякога се получават затруднения поради лоша 

Интернет връзка или нейното поддържане на високо ниво. Това е важен фактор за 

усвояване на счетоводните знания. 

Затова интерес представляват проблемите, свързани с обучението по  

счетоводни дисциплини в редовна, задочна и дистанционна форма в специалност  

„Счетоводство и контрол― в и в другите специалности СА „Д. А. Ценов― - Свищов в 

условията на COVID-19.  

 

Проблеми при обучението по счетоводство в условията на глобална 

пандемия 

 Формите на обучение в СА „Д. А. Ценов― – Свищов  са редовна, задочна и 

дистанционна. В редовна форма на обучение се записват студенти, завършили 

същата година средното си образование. Задочна и дистанционна форма на обучение 

се предпочита от студенти, които съчетават  обучение и работа по специалността. В 

тази връзка счетоводната професия е трудна, но и винаги актуална. Редовната  форма 

на обучение е изцяло присъствена. Задочната форма е присъствена форма, но за 

определен период от време. Дистанционна форма  е  неприсъствена, като студентите 

имат възможност да съчетават обучение и работа.  В СА „Д. А. Ценов― – Свищов   е 

създадена Платформа за обучение, която се използва от всички студенти - 

https://dl.uni-svishtov.bg/. Тук  са поставени учебната програма, темите по 

дисциплината,    материали за самоподготовка / решени тестове и задачи/, тестовете 

и семестриалните задания, които студентите трябва да решат и качат в Платформата.  

Студентите имат възможност да избират как да се явят на изпит – присъствено или 

дистанционно. В двата случая се решават тестове  и задача. Оценката, която се 

поставя на студента е комплексна и включва представяне на изпит и оценка от 

задание и тестове по счетоводната дисциплина.  
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В Стопанска академия са създадени добри условия за обучението на 

студените, като: 

а) студентите могат да използват богат библиотечния фонд с икономическата 

литература, следвана от книги по езикознание, правна литература и други области на 

знанието. Чрез електронния каталог могат да се намерят книги,  периодика , статии, 

студии, дисертации, като се зададе ключова дума. На  студентите, обучавани в 

Стопанска академия, се предлага достъп до електронни публикации чрез адекватни 

на потребностите онлайн бази данни: ScienceDirect, ProQuest, Scopus, NBER - 

National Bureau of Economic Research, RePEc - Research Papers in Economics  EBSCO 

Host on-linеиблиотечен eлектронен каталогThomson Reuters - ISI web of Knowledge, 

Engineering Village, Соционет и др.  (https://www.uni-

svishtov.bg/bg/library/obrazovatelni-resursi). 

б) от  всяко работно място /аудитория и бибилиотека/ за студените  на 

територията на  СА „Д. А. Ценов‖ има достъп до нормативната база на Ciela.Net.  

Това позволява на обучаваните да проучват и цитират актуални постановки като: 

Закони, Директиви, Наредби,  Правилници, Счетоводни стандарти др.; 

в)  студентите могат да използват Безжичен достъп до Интернет в СА "Д. А. 

Ценов", електронна поща, Microsoft  - Office 365 и др ; 

д) на електронна страница на СА „ Д.А. Ценов‖ – Свищов  студентите 

получават разнообразна информация за:  

- актуални съобщения; 

-   графици за  организация на  учебния процес,   

- студентско досие  

- такси за обучение; 

- електронно обучение и  др.  

  Дистанционното обучение се организира според постановките на 

българското законодателство: 

 - Закон за висшето образование; 

- Правилниците за дейността на Университетите и Висшите училища ; 

- Изискванията на Националната агенция за оценяване ; 

В Наредба за държавните изисквания за организиране на дистанционна форма 

на обучение във висшите  училища е записано, чл. 1 (2)  „Дистанционната форма на 

обучение е форма за придобиване на висше образование, при която обучавани, 

преподаватели и администратори могат да са разделени по местоположение, но не 

непременно и по време, като създадената дистанция се компенсира с технологии, 

методи и средства на електронното обучение― (Наредба за държавните изисквания за 

организиране на дистанционна форма на обучение във висшите училища в сила от 

01.09.2021 г. приета с ПМС № 78 от 05.03.2021 г.) . Следователно дистанционно 

обучение е иновативна форма, която се извършва от разстояние, като се използват 

информационни технологии.  

Обучението в дистанционна форма се  осъществява  на базата на учебна 

документация, която включва:  

- квалификационна характеристика;  

- учебен план; 

- учебни програми;  

- изискван брой кредити за получаване на диплома за придобита 

образователно-квалификационна степен и професионална квалификация. 

http://www.nber.org/papers/
http://www.nber.org/papers/
http://repec.org/
http://search.epnet.com/
http://search.epnet.com/
http://wlib.uni-svishtov.bg/
https://www.uni-svishtov.bg/bg/library/obrazovatelni-resursi
https://www.uni-svishtov.bg/bg/library/obrazovatelni-resursi
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Учебно-методическото осигуряване на дистанционна форма на обучение 

включва : 

- подготовка на учебна документация; 

- разработване на електронни учебни курсове и ресурси; 

 - електронни и административни дейности.  

 В СА „Д. А. Ценов―- Свищов е новатор в областта на дистанционното 

обучение. Тук студента заема централно място, защото лекционния материал е 

достатъчен, знанията са синтезирани и достъпни за усвояване. Обучението в 

електронна среда се извършва в реално време, като се осигурява незабавен отговор 

на студентските питания и коментари. Образователният процес е двупосочна 

комуникация между обучаван и преподавател. В условията на COVID -19 

обучението на студентите се осъществява чрез електронна Платформа https://dl.uni-

svishtov.bg/. В Платформата се провеждат лекции и упражнения, консултации, 

изпити и др. Студентите имат достъп до учебните материали, решават семестриални 

казуси и тестове, които са важни при формиране на финалната оценка. Тази форма 

използва широк спектър от традиционни и нови информационни технологии, затова 

е иновативна, масова и гъвка и удобна. Практиката показва, че е предпочитана за 

студентите, защото те умело съчетават учене и работа. При обучение в електронна 

среда се увеличава посещаемостта на студентите, а оттам и ефективността на 

образователния процес. Студентите получават помощ като гледат видеозаписи на 

проведените лекции и упражнения, използват компютърно-базирани курсове. Важна 

е формата на комуникация с преподавателя. По време на часовете се водят дискусии, 

задават се въпроси, решават се задачи и тестове. Студентите пишат  съобщения в 

Платформата или чрез имейл и в  рамките на няколко часа получават отговор на 

поставените въпроси от преподавателя. 

В СА ‖Д. А. Ценов‖ се редовно се провеждат различни форуми където 

бакалаврите и магистрите в редовна и дистанционна форма на обучение могат да се 

изявят като бъдещи изследователи. За целта се организират научни сесии за 

докторанти и студенти, конференции. При провеждане на дни на кариерата  

студентите се срещат с мениджърите на водещи предприятия и създават контакти, 

свързани бъдещата професионална реализация. Друга възможност за обучение е 

програмата  ЕРАЗЪМ +. Чрез участието в програмата се постигат положителни и 

дълговременни ефекти в обучението на студентите, както и се усъвършенстват 

езиковите им умения.  Студентите могат да провеждат обучение и в университети в 

рамките на ЕС и извън ЕС и в партниращите на СА организации и имат  възможност 

за участие в конкурси и стипендиантски програми от различни организации. Във 

връзка с обучението по счетоводство се  организират майсторски класове, 

реализират се стажантски програми в практиката на предприятията, някои от 

лекциите и упражнения се провеждат в счетоводни предприятия. Така студентите 

започват да си сътрудничат с практикуващите счетоводители и получават ценни 

напътствия, необходими за бъдещата професионална реализация.  

Катедра „Счетоводна отчетност‖ провежда студентска научна сесия. 

Студентите пишат и представят доклади на избрана от тях  счетоводна 

проблематика. Докладите се оценяват от жури от членовете на катедрата. Най-

добрите публикации се награждават . Докладите се издават да електронен носител. 

Така   съществуват стимули за студентите за участие в проекти и съвместни научни 

разработки с членове от катедрата  и  за кандидатстване в ОНС „Доктор―.  

https://dl.uni-svishtov.bg/
https://dl.uni-svishtov.bg/
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В ОКС „Бакалавър― в СА „Д. А. Ценов― основно счетоводни дисциплини се 

изучават от специалност „Счетоводство и контрол―. В останалите специалности 

слабо е застъпено изучаването на счетоводни дисциплини. Всички специалности 

ОКС „Бакалавър― изучават основи счетоводството в първи курс втори семестър – 2 

часа лекции и 2 часа упражнения. Това е крайно недостатъчно имайки предвид 

засиленото търсене на счетоводители на пазара на труда. В  дисциплината основи на 

счетоводство студентите се запознават  със:   законовата уредба в България;   

счетоводството в системата на икономическата информация; имуществото на 

предприятието като обект на счетоводството; елементите на счетоводния метод – 

документиране и инвентаризация, оценка и калкулация, балансово обобщаване (в 

частност счетоводния баланс); система на счетоводните сметки, принципа на 

двойното записване;  сводката на отчетните данни. 

В часовете за лекции по дисциплината „Основи на счетоводството‖ се водят 

дискусии, свързани с предмета и обекта на счетоводството, методологията на 

счетоводството. В часовете упражнения по студентите разработват доклади, 

свързани с история на счетоводството, нормативната уредба на счетоводството в 

България. Това е първата самостоятелна разработка, представена и обсъдена в 

часовете за упражнение. Във втори курс по време на лекциите и упражненията по 

„Финансово счетоводство „ студентите решават самостоятелно казуси с практическа 

насоченост, свързана с отчитането на дълготрайните активи, капитала,  паричните 

средства, материалните запази, финансовите активи и инструменти и др.  Още в този 

начален етап от обучението студентите могат да намерят  решения на казуси от 

счетоводната практика. В часовете по управленско счетоводство студентите влизат в 

ролята на мениджъри и сами разработват бюджети за разходи, приходи, правят 

анализи, вземат решения за коригиране на разходите и себестойността. Това правило 

важи и за останалите дисциплини по време на обучението по: банково счетоводство, 

бюджетно счетоводство, ОВТС, независим финансов одит.  

От първи до четвърти курс по всяка счетоводна дисциплина на студентите се 

дава индивидуално задание с практическата насоченост. Заданието заема важно 

място при подготовката за изпита по дисциплината и формирането на финалната 

оценка. По време на лекции и семинарни занятия се водят дискусии, решават се 

казуси и задачи, съобразени с учебната програма на счетоводната дисциплина. 

Студентите се научават да работят в екип и сами да намират решение на поставената 

задача и казус за самостоятелна работа. Това е много важно за бъдещата им научно-

изследователска работа по време на докторантура. 

В повечето специалности студентите не изучават финансово счетоводство и 

счетоводство съобразно профила на специалността. Специалности като „Аграрна 

икономика― изучават управленска отчетност седми семестър, като задължителна 

дисциплина. В специалност „Индустриален бизнес и предприемачество― финансово 

счетоводство и счетоводство на малкото предприятие са свободно избираеми. ОКС 

"Бакалавър", Факултативен блок II са включени факултативно избираемите 

дисциплини като : Банково счетоводство; Бюджетно счетоводство; Счетоводен 

софтуер; Счетоводство на инвестиционните предприятия; Счетоводство на малкото 

предприятие; Счетоводство на предприятията със селскостопанска дейност; 

Счетоводство на предприятията със строителна и транспортна дейност (ОКС 

"Бакалавър", Факултативен блок II https://www.uni-

svishtov.bg/bg/education/bachelor/bachelor-documentation/fakultativen-block/20200009). 

В спец. „ Финанси― шести семестър, като задължителна дисциплина се изучава 

https://portal1.uni-svishtov.bg/Disciplini/getDisciplina.php?kod=%D0%A4%D0%A1%D0%9E-%D0%9A%D0%A1%D0%9E-%D0%91-314
https://portal1.uni-svishtov.bg/Disciplini/getDisciplina.php?kod=%D0%A4%D0%A1%D0%9E-%D0%9A%D0%A1%D0%9E-%D0%91-310
https://portal1.uni-svishtov.bg/Disciplini/getDisciplina.php?kod=%D0%A4%D0%A1%D0%9E-%D0%9A%D0%A1%D0%9E-%D0%91-331
https://portal1.uni-svishtov.bg/Disciplini/getDisciplina.php?kod=%D0%A4%D0%A1%D0%9E-%D0%9A%D0%A1%D0%9E-%D0%91-331
https://portal1.uni-svishtov.bg/Disciplini/getDisciplina.php?kod=%D0%A4%D0%A1%D0%9E-%D0%9A%D0%A1%D0%9E-%D0%91-337
https://portal1.uni-svishtov.bg/Disciplini/getDisciplina.php?kod=%D0%A4%D0%A1%D0%9E-%D0%9A%D0%A1%D0%9E-%D0%91-343
https://portal1.uni-svishtov.bg/Disciplini/getDisciplina.php?kod=%D0%A4%D0%A1%D0%9E-%D0%9A%D0%A1%D0%9E-%D0%91-343
https://portal1.uni-svishtov.bg/Disciplini/getDisciplina.php?kod=%D0%A4%D0%A1%D0%9E-%D0%9A%D0%A1%D0%9E-%D0%91-328
https://www.uni-svishtov.bg/bg/education/bachelor/bachelor-documentation/fakultativen-block/20200009
https://www.uni-svishtov.bg/bg/education/bachelor/bachelor-documentation/fakultativen-block/20200009
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финансово счетоводство, а при специалност „СФК― това е в четвърти семестър. 

Дисциплините Банково счетоводство; Бюджетно счетоводство: Счетоводство на 

инвестиционните предприятия и Управленско счетоводство са избираеми от 

студенти в спец. „ Финанси „ седми семестър.  Пред специалност „Стопански и 

финансов контрол", четвърти семестър се изучава дисциплината Финансово 

счетоводство, пети семестър Банково и бюджетно счетоводство, седми семестър 

Управленско счетоводство. Следователно не е достатъчно само изучаване на 

дисциплината основи на счетоводството във всички специалности. Финансово 

счетоводство е слабо изучавано в определени специалности, а в останалите въобще 

не се изучава. Счетоводствата, обвързани с профила на специалността въобще не 

присъстват в учебните планове на отделните специалности. Това лишава студентите 

от допълнителни знания и умения. Те нямат равен старт да станат съставители на 

отчети или регистрирани одитори. В учебните планове на специалностите отсъстват 

повечето дисциплини, посочени в чл. 14 от ЗНФО.  

    Важен момент от обучението  на студентите от специалност „Счетоводство 

и контрол‖ в редовна, задочна и дистанционна форма на обучение в 8 семестър е 

преддипломна практика. Практиката е с продължителност 45 календарни. Всеки 

студент сам избира предприятието, където ще провежда практиката в зависимост от 

своите интереси. Това са производствени, транспортни, търговски, бюджетни  

предприятия, банки, застрахователни дружества и др. Целта на преддипломната 

практика е студентите да приложат придобитите теоретични знания и практико-

приложни умения и навици по време на обучението си в реалната практика на 

нефинансовите и финансовите предприятия. Те следва да проучат основни въпроси 

свързани с организацията и технологията на  отчетния процес в предприятието 

където се осъществява практика. 

Студентите се запознават в реална практическа среда със:  

а/ счетоводната политика и сметкоплана на предприятието : 

б/ счетоводното отчитане на нетекущите и текущи активи; 

в/ счетоводното отчитане на капитала и пасивите; 

г/ счетоводното отчитане на разходите и приходи ; 

д/ формиране на финансовия резултат и годишното счетоводно отчитане.  

По време на практиката студентите водят Дневник за извършените дейности.  

След приключването и съставят доклад  на определена тема, поставена от 

преподавателя. Въз основа на представения доклад и дневник и защита на 

практиката се формира оценката по дисциплината "Преддипломна практика". В 

Платформата прикачват служебна бележка за мястото където се осъществява 

практика и името на ментора, отговорен за дейностите, които трябва извърши 

студента. Менторът на в края на периода получава на посочената електронна поща 

линк на електронна анкетна карта. Тук ментора изразява собствено мнение относно 

степента на изпълнение от студента на поставените задачи през периода на 

практиката. Така се получава обратна връзка от практиката информация за 

практическата подготовката на студентите и готовността им да упражняват 

счетоводната професия. Положителен момент е специалисти от практиката да 

присъстват на държавни изпити по специалността и защити на дипломни работи. 

Студентите от специалност „СК― завършват ОКС „Бакалавър― след успешно 

положен държавен изпит.  

Преддипломната практика има следните предимства:  

https://portal1.uni-svishtov.bg/Disciplini/getDisciplina.php?kod=%D0%A4%D0%A1%D0%9E-%D0%9A%D0%A1%D0%9E-%D0%91-314
https://portal1.uni-svishtov.bg/Disciplini/getDisciplina.php?kod=%D0%A4%D0%A1%D0%9E-%D0%9A%D0%A1%D0%9E-%D0%91-310
https://portal1.uni-svishtov.bg/Disciplini/getDisciplina.php?kod=%D0%A4%D0%A1%D0%9E-%D0%9A%D0%A1%D0%9E-%D0%91-337
https://portal1.uni-svishtov.bg/Disciplini/getDisciplina.php?kod=%D0%A4%D0%A1%D0%9E-%D0%9A%D0%A1%D0%9E-%D0%91-337
https://portal1.uni-svishtov.bg/Disciplini/getDisciplina.php?kod=%D0%A4%D0%A1%D0%9E-%D0%9A%D0%A1%D0%9E-%D0%91-308
https://portal1.uni-svishtov.bg/Disciplini/getDisciplina.php?kod=%D0%A4%D0%A1%D0%9E-%D0%9A%D0%A1%D0%9E-%D0%91-315
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а/ след приключване на практиката студентите имат възможност да бъдат 

взети на работа като счетоводители в съответното предприятие и да продължат в 

ОКС „Магистър―; 

б/ след попълването на Анкетната карта и анализ на резултатите се получава 

обратна връзка за теоретичната и практическа подготовка на студентите; 

в/ студентите търсят решения на казуси счетоводната практика, като умело 

съчетават с усвоените знания и умения по време на обучението. Контактуват със 

счетоводителите в предприятието и се запознават как реално протича отчетния 

процес. На студентите могат да се поставят различни практически задачи като: 

попълване на счетоводни документи и справки; 

г/ практикантите могат да въвеждат реална информация, свързана с 

осъществяваната дейност с програмен продукт, който се ползва в предприятието. Те 

могат да  извършват сравнителни анализи, обобщават информацията, присъстват на 

инвентаризация;  

д/ студентите се учат да работят в екип заедно с работещите в предприятието и 

формират качества като: отговорност, мотивираност, креативност, комуникативност.  

След успешно дипломиране студентите могат да упражняват счетоводната 

професия като :  

- счетоводител; 

- финансов директор; 

- оперативен счетоводител; 

- фактурист; 

 съставител на отчети; 

- главен счетоводител и др.  

 

 Предложения за подобряване на обучението по счетоводство в ОКС 

„Бакалавър“:  

Първо. Счетоводството да се изучава втори курс пред всички специалности, а 

не в първи курс/ втори семестър. Първият семестър на втори курс да се преподава 

основи на счетоводството, а втория семестър Финансово счетоводство. Така 

студентите ще натрупат икономически знания, които са необходими за разбиране на 

счетоводните понятия. Бъдещите мениджъри трябва да са запознати със  

счетоводното отчитане на активите, пасивите и капитала и съставянето финансовите 

отчети . Създават се възможностите на входни и изходни връзки с други 

професионално ориентирани учебни предмети от курса на обучение. Хорариумът по 

счетоводство може да бъде и в двата семестъра – по три часа за лекции и два часа за 

упражнения. Така студентите ще могат да овладяват счетоводната материя чрез 

решаване на примери от практиката на казуси и задачи ще натрупат знания, 

необходими за бъдещата им професионална реализация.  

Второ. В сегашния учебен план липсва последователност при изучаването на 

счетоводните дисциплини. Това правило важи особено за специалност финанси и 

стопански финансов контрол. Тези специалности могат да изучават следните 

счетоводни дисциплини:  

а/ финансово счетоводство – трети семестър; 

б/ управленско счетоводство – четвърти семестър; 

в/ пети семестър –  банково и бюджетно и счетоводство; 

г/ шести семестър – счетоводство на инвестиционните предприятия; 

д/ седми семестър счетоводен софтуер.  
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Хорариумът 28 часа лекции и 28 часа упражнения в рамките на един семестър. 

Трето. За бъдещите мениджъри и ръководители на предприятия е необходимо 

на натрупат знания по счетоводство съобразно профила на специалността. В дадени 

специалности е наложително да се изучават допълнително счетоводство в рамките 

на един семестър ( пети семестър), съобразно профила на специалността: 

а/ специалност аграрна икономика това може да бъде счетоводство на 

аграрното предприятие; 

 б/ специалност икономика на туризма – счетоводство на туристическото 

предприятие; 

в/ специалност икономика на търговията – счетоводство на търговските 

предприятия; 

г/ специалност стопанско управление – управленско счетоводство; 

д/ специалност екомениджмънт – екологично счетоводство ; 

е/ специалност международни икономически отношения - отчитане на 

външнотърговските сделки. 

Хорариумът 28 часа лекции и 28 часа упражнения в рамките на един семестър. 

Така студентите се запознават с особеностите на отчетния процес в определено 

предприятие. Затова се прилага системен подход и при представяне на основните 

въпроси. Акцентира се върху отчитането на спецификите на приходите и разходите, 

свързани с дейността, особеностите при счетоводното отчитане на нетекущите и 

текущи активи. Студентите имат възможност да запознаят с въпроси, които се 

отнасят до междинното финансово отчитане, до оповестяването на свързаните лица, 

както и  на формата и съдържанието на годишните финансови отчети, като се 

откроят спецификите на търговската, промишлената, туристическата дейност. С това 

се повишава качеството на обучението и подготовката на студенти за заемане на 

ръководни позиции във висшия мениджмънт на предприятията- управляващи и 

изпълнителни директори. При това в Закона за счетоводството глава пета са описани 

правата и задълженията на ръководителя на предприятието. 

Четвърто. Включване на в учебния план на всички специалности на 

дисциплините посочени в чл. 14 от Закона за независим финансов одит:  

 1. обща теория на счетоводството; 

2. финансово счетоводство; 

3. управленско счетоводство; 

4. анализ на финансовите отчети; 

5. финансов контрол и одиторски стандарти, включително Международните 

одиторски стандарти; 

6. търговско право; 

7. данъчно право; 

8. трудово и осигурително право; 

9. финанси на предприятието; 

10. математика и статистика; 

11. микроикономика; 

12. основи на финансовото управление на предприятието; 

13. информационни системи и технологии; 

14. управление на риска и вътрешен контрол; 

15. професионална етика и независимост. 
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  След полагане на посочените изпити студентите ще имат равен старт да 

кандидатстват за дипломирани експерт счетоводители и да бъдат регистрирани 

одитори, за да извършват независим финансов одит / задължителен и доброволен/.  

  Пето. Развиване на дистанционната форма на обучение под формата на 

редовно-дистанционно обучение. Преподавателят вместо в аудиторията провежда 

часа във виртуалната аудитория като редовен час. Студентите още при записването 

си могат да изберат самата форма: редовна  присъствена или редовна дистанционна. 

Следователно дистанционното обучение е отворено обучение, защото съчетава в 

едно цяло задочно обучение, електронно обучение , виртуално обучение,  и web-

базирано обучение .  

В съвременните условия процесът на обучение постоянно се усъвършенства. 

Предимствата на дистанционното обучение са свързани с факта, че обучаваните 

сами се научават да решават възникналите проблеми, формират се умения за 

самооценка на знанията и акцентиране върху пропуските и самоконтрола. 

Дистанционното обучение може да се използва като продължаващо професионално 

обучение на различни нива и обучение на експерти, специалисти в определени 

области. Тук се прилага индивидуалният подход, защото важни са целите на 

обучавания.  Наред с предимствата дистанционното обучение има своите 

недостатъци:  

а/ студентите се чувстват изолиране поради факта, че не могат да общуват със 

своите колеги в  академична среда; 

б/ съществуват проблеми свързани с комуникацията на живо и  работа в екип ; 

в/   невъзможност преподавателя пряко да наблюдава студентите и да получат 

напътствия , необходими за решаване тестовете и счетоводните казуси; 

г/  трудна адаптация в академичната общност.  

 

Заключение 

 

В условията на COVID – 19 трябва да се търсят  се съчетават различните 

форми на обучение с цел  усвояване на знанията и умения та и развиване личностни 

качества като: добро логическо мислене, наблюдателност, сръчност, отговорност, 

лоялност и коректност, необходими за бъдещата професионална реализация на 

студентите. На този етап  отсъства последователна национална стратегия  в областта 

на дистанционното висше образование. Това е свързано с нормативното 

регламентиране  на единни стандарти за качествено дистанционно обучение. В 

условията на пандемия  и специфичните условия дистанционното обучение има 

положителни отрицателни страни. Най- голямото предимство на онлайн обучението 

е неговата гъвкавост и  съществуващите възможности за адаптация на учебното 

съдържание.  Съществуват възможности за прилагане на нови и съвременни 

технологии за обучение, като  постоянни комуникации и връзка с преподавателя 

чрез Интернет. Основен недостатък е получаването на обратна връзка от страна на 

преподавателя за усвоените знания и натрупаните умения поради невъзможността за 

обмяна на информация.   

Обучението по счетоводство има за цел да предложи съвременни знания по 

счетоводна отчетност и подготовка на висококвалифицирани специалисти. То се 

осъществява за бакалавърска степен редовно и задочно, а за магистърска степен в 

редовна и дистанционна форма. Затова учебната документация непрекъснато трябва 

да се актуализира. Тя следва да е съобразена с промените в законодателството и 
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изискванията на практиката с цел подготовка на висококвалифицирани специалисти 

в областта на счетоводството и одита. Потребностите от изграждане на 

висококвалифицирани специалисти, способни да се справят с новите изисквания и 

да допринесат за развитието на икономиката, води до повишаване на изискванията 

към обучението им. За да се подобри качеството на обучението, то следва 

непрекъснато да се модернизира и адаптира към съвременните условия.  
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Резюме. Сегодня трудно ответит на вопрос чем и вправду является цифровая 

трансформация- koпия реалности в качестве современной организационной философии, 

которая отзивается со взглядами   

    

Ключевие слова; цифровая трансформация, економика, инновации, бизнес, мир. 

 

Abstract. The study establishes the role of the digital economy at the local level in the 

context of the globalization space. It is determined that the digital economy means an activity in 

which the main factors of production are digital and test electronic, virtual data. The digital model 

of the economy covers subjects of activity in all sectors of the national economy – industry, 

agriculture, construction, banking, insurance, telecommunications, information spheres, and the 

like. In addition, it permeates all sectors of various forms of ownership, state, private, and utilities. 

It has been established that digitalization has three main components: supporting infrastructure; e-

business and e-commerce. The development of the digital economy, based on factors and principles, 

will create a digital platform and achieve innovative priorities at the enterprise. In the context of the 

impact of digitalization of enterprises on the development of society and the state, it is determined 

that the synergetic impact is manifested in the plan of economic, social, organizational and 

technological effects. Review of the main indicators of digitalization of the economy allowed to 

establish the representation of our state in many international indices that characterize the 

digitalization of the economy. 

 

Keywords: digital transformation, economics, innovation, business, world. 

 
Современный мир требует достижения цифровых трансформаций 

инновационной  деятельности,    обеспечивающих      формирование объединенного 

информационного пространства деятельности страны. Использование цифровых 

технологий в рамках объединенного информационного пространства позволит 

ускорить и удешевить ведение бизнеса в мире, сделать его более 

конкурентоспособным и повысить вертикальную мобильность общества. 

Цифровизация и многие новые технологии, которые развиваются очень высокими 

темпами, разрушительны, то есть они революционно меняют стали в течение 

определенного времени технологические процессы и цепи формирования стоимости. 

Клейтон Кристенсен популяризировал идею разрушительных технологий в работе 

«Дилема новатора» [5], опубликованную в 1997 году. Разрушающие технологии – 

это то, что может существенно изменить способ деятельности бизнеса или целых 
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отраслей. Чаще эти технологии заставляют компании изменять свой бизнес-подход, 

рискуя потерять долю рынка или стать неконкурентным, если они этого не делают. 

Достаточно полно характеристика цифровой экономики представлена в 

монографии «Цифровизация экономики Украины: трансформационный потенциал», 

где определено, что цифровая экономика сочетает в себе электронную коммерцию, 

магазины приложений, онлайн-рекламу, сервисы онлайн-платежей, «облачные» 

вычислительные технологии, а также информационные и другие. платформы. Такое 

описание цифровой экономики сконцентрировано на конкретных видах 

деятельности, получивших развитие с распространением Интернета и повышением 

скорости передачи данных» [4]. 

Анализируя цифровую трансформацию инновационной деятелности, 

современное состояние Украины, даже не будучи экономистом по специальности, 

можно с уверенностью констатировать, что страна в условиях полномасштабного 

вторжения переживает кризисный этап. Об этом свидетельствуют следующие 

проблемы: рост инфляции до 15,9% в апреле 2022 г., стремительное снижение 

экспорта сельскохозяйственной продукции из-за нарушений логистики и захвата 

южных областей страны, рост общего государственного долга, рост цен на топливо, 

продукты питания и услуги. Война в стране повлекла за собой миграцию. Так, за три 

месяца военных действий страну оставили более 6,0 млн граждан. Сегодня тысячи 

квалифицированных кадров, которые крайне необходимы нашему государству, 

находятся за границей и не планируют возвращаться, что в перспективе будет еще 

больше замедлят  восстановление экономики страны. 

Для дальнейшего восстановления нашего государства цифровая 

трансформация инновационной деятелности, малый и средний бизнес должен 

работать и развиваться в надлежащих условиях цифровизации, поскольку является 

очень важным фактором развития экономики Украины в целом, обеспечивая в 

довоенное время около 48% рабочих мест в стране и быть конкурентоспособным. 

Главной целью современного мира остается дальнейшее содействие 

налаживанию цифровую трансформацию, инновационную деятелностъ 

конкурентного взаимодействия органов государственной власти и представителей 

малого и среднего бизнеса, а также общественных объединений. 

Диджитализация  является современным  драйвером развития цифровой 

трансформации, нуждающейся в комплексном внедрении цифровых трансформаций. 

«Частичный» подход может улучшить качество определенных сфер, систем или 

направлений работы предприятий, однако не поможет получить существенные 

преимущества, которые являются фундаментальной задачей, которую декларируют 

украинские власти устами своих представителей. На данном этапе перехода к 

цифровой трансформации инновационной деятелъности  необходимо 

проанализировать внешнюю среду функционирования для понимания возможностей 

использования имеющихся в наличии цифровых технологий, регуляторных 

ограничений в отраслях и потенциальных цифровых партнеров. 

Интерес к цифровой экономике обусловлен тем, что информационные 

технологии приобретают все большую важность в экономическом развитии всех 

стран мира без исключения. Цифровая экономика предполагает широкое 

использование технологий крупных массивов данных (Big data), индустриального 

Интернета вещей и Интернета вещей (IIoT/IoT), облачных вычислений, квантовых 

технологий, NBIC-конвергенции (конвергенции нано-, био-, инфо- и когнитивных 

технологий), аддитивного производства, роботизации и других так называемых 
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сквозных информационных технологий и технологий информационной 

безопасности [3]. 

Мощные и прорывные технологические конфигурации в сфере 

коммуникации стали толчком к развитию информационных систем внутри компаний 

[2]. Осуществлять координацию деятельности предприятий посредством заседания 

рабочих групп (с назначением координатора) уже не отвечает современным 

требованиям оперативности ведения конкурентоспособного бизнеса. Координация, 

которая осуществляется посредством информационных систем, позволяет 

обмениваться информацией внутри предприятия (между отдельными 

подразделениями и руководителем) в режиме он-лайн и значительно ускоряет 

представление отчетов, бюллетеней и других рабочих документов, что в принципе 

не требует их распечатки экономя время и деньги. Применение специальных 

мобильных и он-лайн приложений [1], а также компьютерных программ позволяет, в 

случае необходимости, оперативное маневрирование ресурсами как 

непосредственно в поле, так и при выполнении управленческих функций, тем самым 

облегчая взаимодействие (координацию) различных подразделений предприятия на 

пользу выполнения общих задач. Современная координация работы в бизнесе, 

которая осуществляется на основе использования цифровых технологий 

посредством информационных систем, в разы усиливает оперативность на 

действенность управления, что способствует гармоничному развитию предприятия 

при оптимальных затратах материальных, экономических и трудовых ресурсов. 

Робототехника 3-D печать, обработка структурированных и 

неструктурированных данных с помощью инструментов Big Data – это современные 

технологии. Создание действительно «умных» предприятий требует объединения 

трех ключевых факторов: 

1) наличие у компании технологий, которые могут собирать и обрабатывать 

данные; 

2) алгоритмы, превращающие полученный массив данных от всех имеющихся 

на предприятии устройств в конкретные решения для улучшения эффективности 

производства, использования и распределения ресурсов; 

3) обширные данные (Big Data), которые могут проанализировать тысячи 

деталей и исследовать, каким образом (с каким качеством) происходят 

производственные процессы на предприятии и выявить скрытые закономерности. 

Проблемными аспектами использования составляющих блока искусственного 

интеллекта необходимо адаптировать и сделать собранные данные полезными для 

целевой аудитории. Применение технологий искусственного интеллекта 

представляет собой большой технологический рывок по сравнению с базами Excel 

или бумагами, которыми пользуются отечественный бизнес. 

По мере развития информационного общества разрыв между первичной и 

вторичной информацией уменьшается, поскольку растет уровень понимания и 

восприятия человеком и техническими средствами. В информационной экономике 

усиливается информационное приближение как логический, причинно-

следственный, закономерный процесс, и его можно определить как закон 

информационного приближения. Он носит асимптотический характер, 

базирующийся на постулате атрибутивной концепции информации: первичную 

информацию невозможно измерить, и с развитием общества вторичная информация 

максимально приближается к ней, но полного соответствия первичной первичной 

информации не происходит. 
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Мы считаем, что для лидирования бизнеса необходимо реализовывать 

программы "Доступные кредиты 5-7-9%", где конкурентными должны быть 

представители сельского хозяйства, производства, а также промышленной 

переработки. Необходимо разрабатывать и воплощать в жизнь проекты комплексной 

программы, принимать участие в приватизационных аукционах и презентовать 

инвестиционное меню, изменять подход приватизационного процесса. Приватизация 

обязана быть прозрачной, доступной и комфортной, участвовать в аукционах. Это 

будет иметь важные положительные последствия, такие как организация новых 

рабочих мест, послевоенное восстановление и обновление инфраструктуры в 

регионах, дополнительные поступления в бюджет, а значит развитие всей Украины. 

Важно отметить тематическую направленность, как развитие и 

конкурентоспособность цифрових трансформаций инновационной деятелъности 

путем использования государственного имущества, прозрачность и равные условия 

участия в процессах приватизации и аренды, необходимость информирования 

представителей современного мира, решать проблемные вопросы путем цифровых 

технологий. 

Следовательно, для успешного ведения инновационной деятелъности в 

современном мире, для малого и среднего бизнеса, для повышения 

конкурентоспособности бизнеса, используя цифровые трансформации, необходимо 

участвовать в изучении проблем общественного общества, поиске 

интеллектуальных, духовных и материальных ценностей и средств их 

приумножения и использования. Работникам бизнеса принимать участие в 

инвестиционных, инновационних проектах в экономической, финансовой, 

юридической, социально-политической, агропромышленной, культурной и 

образовательной сферах. 

Наиболее распространенными методами оценки цифровизации экономики 

является формирование рейтинговых индексов. К основным рейтинговым индексам 

цифровизации можно отнести: – индекс цифровой экономики и общества (Digital 

Economy and Society Index – DESI); – индекс цифровой эволюции (Digital Evolution 

Index – DEI); – индекс развития информационно-коммуникационных технологий 

(ICT Development Index – IDI); – индекс сетевой готовности (Networked Readiness 

Index – NRI); – индекс цифровизации экономики (Boston Consulting Group – e-

Intensity); – индекс принятия цифровизации (Digital Adoption Index – DAI); – индекс 

мировой цифровой конкурентоспособности (IMD World Digital Competiveness Index 

– WDCI) (табл.1). 

 
Таблица 1 

Анализ индексов цифровизации экономики и общества* 
Название индекса Популярность 

индекса 

(количество 

упоминаний на 

сайтах в сети 

Интернет) 

Представительство 

Украины 

Период 

представительства 

нашего государства 

1. Индекс цифровой 

экономики и общества 

(Digital Economy and 

Society Index – DESI) 

59 600 000 - - 
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2. Индекс цифровой 

эволюции (Digital 

Evolution Index – DEI) 

100 050 000 - - 

3. Индекс развития 

информационно-

коммуникационных 

технологий (ICT 

Development Index – IDI) 

31 800 000 + з 2002 р. 

4. Индекс сетевой 

готовности (Networked 

Readiness Index – NRI) 

608 000 + з 2002 р. 

5. Индекс цифровизации 

экономики (Boston 

Consulting Group – e-

Intensity) 

8 500 000 + з 2011 р. 

6. Индекс принятия 

цифровизации (Digital 

Adoption Index – DAI) 

90 550 000 + з 2014 р. 

7. Индекс мировой 

цифровой 

конкурентоспособности 

(IMD World Digital 

Competiveness Index – 

WDCI) 

8 980 000 + з 2014 р. 

*составлено автором по данным поисковой системы Google 

 

Анализируя данные табл. 1 можем констатировать, что наиболее 

популярным и узнаваемым в современном мире является Индекс цифровой 

эволюции (Digital Evolution Index – DEI), однако для дальнейшего анализа 

целесообразность его использования в разрезе авторского исследования 

незначительна, поскольку наше государство в приведенном индексе первого уровня 

цифровизации не представлено. Следующими по популярности идут Индекс 

принятия цифровизации (Digital Adoption Index – DAI) [8] и Индекс цифровой 

экономики и общества (Digital Economy and Society Index – DESI) [6], имеющих 

фактически одинаковое количество упоминаний на сайтах и поисковых системах в 

сети Интернет. 

Таким образом, обзор основных индикаторов цифровизации экономики 

позволил установить представительство нашего государства во многих 

международных индексах, характеризующих цифровизацию экономики. 

Итак, цифровая экономика означает деятельность, в которой основными 

факторами производства есть цифровые и тестовые электронные, виртуальные 

данные. Развитие цифровой экономики, основываясь на факторах и принципах, 

позволяет сформировать цифровую платформу и достичь инновационных 

приоритетов на предприятии. Инновационными преимуществами развития 

цифровизации на предприятии являются индивидуализация удовлетворения спроса, 

углубление отношений с покупателем, уникальные знания о клиентах, высокая 

производительность активов, технологическое развитие, экономия транзакционных 

затрат, рост культуры бизнеса, перемещение конкуренции из сферы снижения затрат 

в сферу креативности, расширение возможностей и ускорение финансирование 

инновационных проектов, прозрачная эффективность и прибыльность через систему 
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блокчейн. Цифровая трансформация инновационной деятелъности позволяет 

современному миру получить набор уникальных конкурентных преимуществ и стать 

более устойчивым. 

 

Литература: 

 
Вінник О. М. (2017). Регулювання відносин у сфері цифрової економіки: проблеми 

термінології. Підприємництво, господарство і право № 11. С. 163–166. 

Вовк Ю. Я.(2013). Процес управління знаннями підприємства та його особливості. 

Науковий вісник НЛТУ України, Вип. 23.17. С. 343–352. 

Пуцентейло П.Р., Гуменюк О.О.(2018). Цифрова економіка як новітній вектор 

реконструкції традиційної економіки. Інноваційна економіка. 2018. № 5-6 (75). С. 131–143. 

Цифровізація економіки України: трансформаційний потенціал: монографія / В.П. 

Вишневський, О.М. Гаркушенко, С.І. Князєв, Д.В. Липницький, В.Д. Чекіна;(2020) за ред. 

В.П. Вишневського та С.І. Князєва; НАН України, Інститут економіки промисловості. Київ: 

Академперіодика,  188 c 

Christensen C. The innovator‘s dilemma: when new technologies cause great firms to fail. 

Boston, MA : Harvard Business School Press. 1997. 179 p. 

EC. The Digital Economy and Society Index (DESI). URL: https://ec.europa.eu/digital-

single-market/en/desi 

Financial support for the functioning of the agricultural sector in modern conditions. N. 

Davydenko, O. Gudz, L. Gutsalenko, Ye. Kaliuha, N. Prokopenko, N. Trusova and others2020). 

[Ed. by Doctor of Economic Sciences, Prof. Davydenko N.M.]. Verlag SWG imex GmbH, 

Nürnberg, Deutschland,  264 p. 

World Bank Group (2016). Digital Adoption Index (DAI). URL: 

https://www.worldbank.org/en/publication/wdr2016/Digital-Adoption-Index 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi
https://www.worldbank.org/en/publication/wdr2016/Digital-Adoption-Index


62 
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AN ATTEMPT TO OPERATIZE LEADERSHIP  IN  SCHOOL 

                                                   

Kristiyana Ivanova, Profesional High school for Agriculture "Todor Rachinski" - 

General Toshevo 
 
Резюме. Целта на настоящата статия е опит за операционализация на процеса на 

подготовка на учителите за упражняване ролята на лидери в образованието. Лидерската 

компетентност е изискване на МОН според Наредбата за държавни изисквания за 

придобиване на професионална квалификация „учител‖ от 07.11.2016 г. (изм. и доп. ДВ. 

бр.10 от 5 февруари 2021 г.) сред седем ключови компетентности за упражняване на 

учителска правоспособност.   

Резултатите от изследването сочат, че за да се осъществи ефективна подготовка на 

учителите за постигането на лидерство е необходимо да се подходи към него като към 

отделна и специална роля. Нейното ефективно изпълнение изисква 1) наличие на 

последователи на лидера, 2) въоръжаване с конкретни очаквания за техни високи 

постижения, изградени чрез познаване на силните им страни, 3) умения за мотивиране на 

учениците за постигане на личностно развитие, 4) планиране и използване на дидактически 

ситуации, предвидени като предизвикателства пред ученика в живота му, 5) развитие на 

иновативност и креативност в рамките на педагогическото взаимодействие в класната стая и 

извън нея. 

 

Ключови думи: учител лидер, лидерска компетентност, операционализация на 

лидерски процес в училище. 

 

Abstract. The purpose of this article is to try to operationalize the process of preparing 

teachers for the role of leaders in education. Leadership competence is a requirement of the Ministry 

of Education and Science according to the Ordinance on state requirements for acquiring 

professional qualification "teacher" of 07.11.2016 (amended and supplemented, SG No. 10 of 5 

February 2021) with six more key competencies for exercise of teacher qualification. 

The results of the study show that in order to effectively train teachers to achieve 

leadership, it is necessary to approach it as a separate and special role. Its effective implementation 

requires: 1) the presence of followers of the leader, 2) building the teacher's specific expectations 

for their high achievements, based on knowledge of their strengths, 3) skills to motivate students to 

achieve personal development, not so much to master the curriculum, 4) skills to plan, create and 

use didactic situations, provided as challenges that life will pose to the student, 5) development of 

innovation and creativity within the pedagogical interaction in the classroom and outside it - first in 

the teacher and second in his followers. 

 

Key words: teacher leader, leadership competence, operationalization of the leadership 

role in school. 

 

Въведение 

В търсене на пътища за модернизиране на образованието в условия на бързи 

промени и изисквания за бърз и адекватен отговор на все по-нарастващите 
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потребности на ученици, родители и общество поради все по-усложняващия се свят 

се оказва, че от учителя се изисква не само висока професионална подготовка за 

преподаване на конкретни специализирани знания. Налага се всеки от учителите да 

развива собствена методическа система от ресурси, с които да открива, мотивира, 

развива и усъвършенства потенциала на всеки конкретен ученик. С други думи, 

колкото повече се усложнява светът, толкова повече нарастват потребностите от 

високо качество на образователните услуги, което променя състава на групата 

ключови компетентности, способстващи ефективно упражняване на професията 

„учител―. 

Като отговор на споделените дотук променени изисквания към 

образователната услуга, особено в средното образование, Наредбата за държавни 

изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител‖ от 07.11.2016 

г. (изм. и доп. ДВ. бр.10 от 5 февруари 2021 г.) определя 7 такива групи 

компетентности: за преподаване, за взаимоотношения с учениците, за 

взаимоотношения с другите педагогически дейци, за лидерство, за работа с 

родителите и семейната общност, за възпитателна работа и за мултикултурна и 

приобщаваща образователна среда. Те не само са ясно определени, но и обяснени 

чрез основни знания и съпътстващи умения. И най-доброто обяснение обаче не може 

да гарантира използване или осъществяване на даден елемент на дадено явление.  

Затова в настоящата статия се прави опит да се операционализира една от 

сравнително ново конструираните групи компетентности в работата на съвременния 

учител, свързани с упражняване на лидерство в класната стая и извън нея. Според 

нас все още липсва детайлен операционализиран механизмът на лидерството в 

училище от страна на учителя. Неразбирането в дълбочина на същността, основните 

характеристики и смисъла му води до имитация на лидерство. Пречи на 

провеждането на ефективно обучение и подготовка на учителите. Основната цел в 

изследователската работа е да се операционализира самата дефиниция за лидерство, 

за да се открият най-ефективни механизми на функциониране и методи за 

овладяване на съответните умения, точно свързани с различните етапи на лидерския 

процес в училище.  

Необходимо е да се разкрие разбирането на автора за операционализиране на 

дефиницията за лидерството в училище, както и на лидерския процес и лидерското 

поведение. Под операционализация на дадено понятие, дефиниция, процес, продукт, 

явление се има предвид изясняване чрез анализа, разбиране и дефиниране на 

основните характеристики и механизма, по който те могат да се проявят, тоест 

функционират. Операционализирането подпомага процеса на планиране, за да се 

усвои или да се продуцира ефективно анализираният обект.  

 

Методика на изследването 

Независимо от съдържателната конкретизация на отделните 

подкомпетентности на лидерството в Наредбата за държавни изисквания за 

придобиване на професионална квалификация „учител‖ от 07.11.2016 г. (изм. и доп. 

ДВ. бр.10 от 5 февруари 2021 г.) настоящото изследване цели тяхната 

операционализация, за да се открои процесът (механизми, методи, техники, 

средства) на подготовка на учителите за използване и постигане на лидерската роба 

в конкретната им работа. Затова основните методи, използвани за тази цел, са 

анализ, синтез, абстрахиране и дефиниране, основано на съотнасяне към редица 
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теоретични постановки за лидерството като явление и като процес, а и като ефект в 

образованието.  

 

Резултати от изследването 

Като една от актуалните задачи в средното образование днес се поставя 

развитието на лидерска компетентност на учителите и нейното ефективно 

практическо прилагане така, че да се решават споделените по-горе задачи – в 

отговор на нарастващите индивидуални потребности на учениците в един все по-

усложняващ се свят, нелишен от критични предизвикателства. В Наредбата за 

държавни изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител‖ от 

07.11.2016 г. (изм. и доп. ДВ. бр.10 от 5 февруари 2021 г.) в частта на дефиниране на 

групите от компетентности в Приложение № 3 към чл. 3а, т. 3, се посочва, че под 

лидерска компетентност се разбира  комплекс от компетенции, чрез които „се 

усвояват знания, развиват се умения и отношения за ролята на учителя като лидер 

в класната стая в активно сътрудничество с учениците, който планира и се 

стреми към реализация на развиващи цели и високи очаквания по отношение на 

техните учебни постижения. Учителят трябва да е подготвен така, че да 

мотивира учениците да участват активно в образователни дейности, насочени 

към личностното им развитие, да стимулира иновативност и креативност в 

рамките на педагогическото взаимодействие в класната стая и извън нея, 

ефективно да подготвя учениците за многобройните предизвикателства, пред 

които предстои да се изправят в живота си“ (14). От така представената 

дефиниция могат да се направят следните по-важни изводи: 

1. Лидерството като роля. Както става ясно, в един от най-важните, посочен 

от нас, нормативен документ на МОН, отнасящ се до подготовката, а съответно и до 

оценяването на работата на учителите, недвусмислено се поставя задачата 

съвременният учител да овладее и да функционира в ролята на лидер. Дотолкова 

доколкото всяка роля е нормативно призната съвкупност от правила за изпълнение, 

осъществяването на ролята лидер от учителя означава за него тези правила да са 

ясни като съдържание на равнище знания за лидерството. Според нас все още липсва 

теоретична яснота относно традиционни лидерски теории, за така наречените 

„заместители на лидерството―, за най-новите теории за лидерството, които са 

известни като нова парадигма за лидерство, за ситуационно лидерство. Още по-

голям е дефицитът от знания у учителите за лидерския процес в проактивното и 

трансформационното лидерство. Следователно, дотук маркираните проблеми 

налагат задачите за провеждане на систематично обучение на учителите, и то така, 

че да се изгражда интерес към ролята на лидера в класната и извънкласната стая, 

както и трайна нагласа (тоест, готовност) за упражняването й. Без тези знания не е 

възможно да се осъществи задачата поставена от МОН в споделената Наредба.  

На второ място, овладяването на ролята лидер от учителите изисква 

намиране на възможности сред напрегнатия образователен процес с учениците, 

теоретичните знания за лидерството и лидерския процес, за видовете лидерство и 

видовете лидерски стилове да бъдат упражнявани в стандартни и нестандартни 

ситуации, за да бъдат развити в лидерски умения. Това е сравнително дълъг процес 

на целенасочено обучение, каквото досега не се осъществява според автора. В един 

трети, много важен момент на укрепване на овладените лидерски умения, трябва да 

се окаже подкрепа на всеки учител рефлексивно да самоосъзнава в каква степен 

самият той точно, пълно и плътно осъществява правилата на ролята на лидера в 
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училище, за да се поддържа мотивация съзнаваемо непрекъснато да  усъвършенства 

лидерското си поведение.  

2. Сътрудници или последователи на лидера. Щом лидерството на учителя 

се възприема като роля, то тя не може да се изпълнява успешно без „активно 

сътрудничество с учениците“ (цитирано по посочената Наредба), които са другият 

субект в дидактическите ситуации. По-скоро това сътрудничество е възможно само 

и единствено не „с―, като проекция за водеща роля на учителя, а „от страна на― 

учениците. Тоест, необходима е истинска трансформация във възприемането на 

учениците като пълноправен и подготвен субект от страна на учителя лидер. 

Учениците не са пасивната страна във взаимодействието, осъществявано по 

необходимост от учителя лидер, а имат изградена нагласа, мотивация и знание (а 

защо не и опит) за важността на сътрудничеството. Защото в лидерството, за разлика 

от мениджмънта, сътрудниците доброволно следват и партнират на лидера (3, 6, 7, 

15, 17, 20, 22), а за това е необходимо предварително подготвен ум, тоест умения за 

следване. С други думи, не е възможно учителят да се изявява като лидер, ако 

ученикът не е настроен на лидерска вълна.       

 Въпросът отново опира до подготовката на учителите още от детската 

градина за безупречна подготовка за изпълнение на лидерската роля в 

образованието, за да се изграждат постепенно лидерски умения и у учениците от 

най-ранна възраст. Още повече, че такива „сътрудници― в лидерския проце, за 

разлика от мениджмънта, се наричат последователи, а не сътрудници (пак там). 

Последователите по своя воля, ненасилствено сътрудничат и поемат отговорности 

като партньори на лидера. Защо? Защото в един следващ момент, в друга ситуация, 

самият последовател може да се окаже лидер със своите силни страни и тогава при 

развити умения за следване на лидера у другите във взаимодействието, те ще се 

окажат негови последователи. Тази втора характеристика на лидерството в 

образованието трябва да бъде много добре разбрана, упражнявана и развивана – и у 

учителите, и у учениците. За разлика от мениджмънта, основан на съревнование, 

често на мотивация отвън, съчетавана и с насилствено поведение, то в лидерството 

не е достатъчно просто постигане на взаимо-действане (6). Лидерският процес е по-

цветен, по-привлекателен, защото се „оцветява― от отношения, базирани на емоции, 

в които се вписва самото взаимодействие като взаимно действие. И богатството на 

багрите в това взаимодействие идва от доверието – ключово в отношенията между 

партньори, и задължително присъстващо в лидерския процес.  

В Схема №1 са представени нагледно за удобство на анализа седемте групи 

ключови компетентности, свързани с подготовката на учителите. Така по-добре се 

осмисля връзката на лидерството с останалите. Според нас не е случайно 

поставянето на лидерството на четвърто място сред останалите групи 

професионални компетентности на учителя. То „печели― средищното или по-скоро 

централно място, съответно в текста на Наредбата, а така и в схемата. Внимателният 

й прочит и анализът сочи, че всяка от останалите шест групи компетентности е 

свързана с лидерската именно поради нормативно приетото правило на лидерския 

процес, свързано с изграждането (то пък основано на предварително изследване на 

ресурсите на другия/другите субекти), поддържането и развитието на 

взаимоотношения.  Считаме, че ние като образователни дейци доста дълго време по 

ред причини, в това число и стремежът към стандартизиране на знанията и уменията, 

„бягахме― или „се пазехме― от влизане в отношения с учениците, с техните родители 

и с партньори в образованието. Стремежът да поддържаме институционална 
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деловитост доведе до закърняване на чисто човешкото в изпълнението на ролята на 

учителя. Което в голяма степен е изява на доверието между хората. Животът показа, 

че загубата на доверие пречи на какъвто и да успех. А тя в образованието има 

пагубно значение. Както се вижда от схема №1, първо всяка от шестте групи 

компетентности е свързана с отношения - и с учениците, и с другите педагогически 

дейци, и с родителите и семейната общност, и с обществото като цяло, в което 

винаги се заражда присъщ възпитателен идеал, и мултикултурната и приобщаващата 

среда, които са немислими без изграждане на отношения и без последователи на 

лидера. 

3. Лидерството като отношение. Дотук анализът открои две важни 

характеристики на лидерството в образованието – за да се случи то, трябва да е 

усвоена от учителя специална роля, и второ – лидерство може да съществува, ако 

има последователи, с които лидерът влиза в сложни взаимоотношения, основани на 

доверие. След като в лидерството са налице поне два субекта – учител и 

ученик/ученици – то очакванията към основните функции на учителя, според 

цитираната Наредба, са той да „планира и се стреми към реализация на развиващи 

цели и високи очаквания по отношение на техните (на учениците – бел. авт.) учебни 

постижения“. Да, според нас една от основните функции на съвременния учител е 

да планира образователни ситуации, в които да въвлича ученика, но се оказва 

недостатъчно   той   да  се  стреми към   реализация   на   развиващи   ученика   цели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема №1: Ключови компетентности в подготовката (и оценяването) на 

учителите според изискванията на МОН. 

 

 

Необходимо е съвременният учител да осъзнае, че много важно е умението за 

сътворяването на педагогическата ситуация – като сценарий от живота, в който 

ученикът да разчете целите за решаването на проблем, които да трансформира в 

негови лични цели за развитие. Въпросът, който назрява, е следният: как, чрез какъв 

механизъм учителят да постигне тази трансформация? Според нас това е така 

нареченото „дяволското в музиката― (diavolo in muzika) – известно като най-
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трудният, затова и „опасен―1 елемент за изпълнение в едно музикално произведение. 

Хората се развиват най-бързо, когато се чувстват отговорни за собствения си 

напредък. Настоящият модел насърчава хората да вярват, че носи отговорност някой 

друг за тяхното развитие – учителят, мениджър, или други обучители.  

            Най-трудният елемент, превръщащ учителя в лидер, е именно такова 

трансформиране. Всъщност досега учителят е бил обучаван как да целеполага (тоест, 

да излага конкретните дидактически цели), като поема отговорността чрез тях да 

развива ученика. Лидерството изисква друг оперативен подход, генериращ 

целеполагане от самия ученик за собственото му развитие. Втори момент, поставящ 

задачата за изработване на механизъм за целеполагане за личностно саморазвитие е 

това, че сега усилено се говори за използване на интерактивни методи, намаляващи 

информиращите функции на учителя и даващи преднина на участието на ученика в 

образователния процес. И двата акцента според нас са свързани с лидерския подход 

за трансформационен механизъм на целите. В търсене на най-ефективните пътища за 

обучение на учителя в усвояване на механизма на трансформация на 

образователните и в частност учебните цели в цели на ученика за собственото му 

развитие( вж. напр. по-подробно 2, 4) стигаме до извода, че така нареченото 

„сценарно мислене― (по 7) е ефективен инструмент. За неговата същност, функции, 

ефекти и технология на осъществяване се спираме на друго място. Важно е обаче да 

кажем, че доколко трайни ще бъдат отношенията изобщо, и в частност между 

учителя и ученика зависи от създаването на преживявания. Именно взаимното 

преживяване чрез участието в сценарии е гарантът за постигане на 

взаимоотношения, осигуряващи  дълготраен диалог между лидери и в 

образованието. Тук само ще продължим анализа за какви сценарии в образованието 

може да става дума.  

4. Лидерът като стратег на промяната. Като четвърта характеристика, 

изискваща механизъм за обучение на учителя в лидерска роля, се налага изискването 

той „ефективно да подготвя учениците за многобройните предизвикателства, пред 

които предстои да се изправят в живота си“. Знае ли учителят кои и какви ще са 

предизвикателствата, които животът „ще изправи― пред ученика? На собствения си 

жизнен или професионален опит ли ще се опре, когато структурира педагогически 

ситуации? Достатъчен ли ще се окаже този индивидуален опит? Според нас, една от 

задачите в подготовката на учителя за изпълнение на лидерски функции е 

развитието на стратегическо мислене. То неминуемо е свързано с усвояване на 

знания както за същността и функциите на стратегията, на промяната, която тя цели 

в дългосрочен план, така и за нейното управление (за съвременните подходи в 

управление на промяната вж. 10, 11, а интересно сравнение с оглед на 

осъществяване на промяната в образованието в България и Финландия предлагат 

авторите на 9). Механизмът, който според нас би бил полезен за развитието на 

стратегическо мислене у учителя, се състои в свързването на перспективите, които 

„отваря― пред ученика учебният предмет, по който преподава с неговите 

индивидуални потребности. Именно създаването на тази връзка – твърде разнородна 

– от една страна, потребностите като психичен по-скоро емоционален конструкт да 

се свържат с област на знанието като когнитивен конструкт и до известна степен 

като „търговски― (да „продадеш― знанието) конструкт е най-точният механизъм. 

Инструмент за такава връзка, въвличаща и двата субекта като съучастие, е според 

                                                            
1 За повече информация вж. https://en.wikipedia.org/wiki/Tritone 
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нас отново създаването на „сценарии за утрешния ден“ като евентуални 

предизвикателства или критични ситуации утре пред ученика и чрез усвояването на 

дадено знание той ще изпревари преживяването на кризис. 

Ако потърсим съответствие между стратегическите действия на учителя 

спрямо стратегическото поведение на един лидер в бизнеса, например, 

осъществяването на този механизъм ще изглежда през очите на бизнес лидера така: 

„знам, че може би не искаш да изпълниш задачата, но ако успееш, пред теб ще се 

открие ето такава перспектива―. Още по-точният превод означава, че пред истинския 

бизнес лидер стои задачата да превърне работата във забавление (напр. 19). 

5. Лидерството като решаване на проблеми. За разлика от 

мениджмънта, където по-често самият мениджър е поставен на тази длъжност отвън 

или отгоре, лидерът се изгражда в резултат на одобрението на последователите. 

Одобрението, харесването и доброволното следване на лидера в изпълнение на 

задачите, които той определя и поставя, се базира именно на това, че той успява или 

да даде решение на възникналите проблеми, или да облече в доверие 

последователите си в намиране на алтернативи. Мениджърът по-скоро поставя 

проблемът, но може да остави другите да вземат решението за отстраняването му 

или пък да наложи свое, което не винаги среща одобрение от сътрудниците. Именно 

тази разлика се явява специфична характеристика на лидерския процес и в училище 

(5). Самото сътворяване на сценарии от страна на учителя е знак за учениците на 

влагане на проблем като предизвикателство пред тях. Получава се ситуация на игра, 

в която елементът на забавление по откриване на решението на проблемите, 

вложени в сценария, въвлича ненасилствено учениците в познавателен процес. Нещо 

повече, влизайки в роля в изпълнение на сценария, те поемат в много по-голяма 

степен отговорност за собственото си развитие. Така се осъществява една от най-

важните характеристики на модерния лидерски процес – да не възприемаме 

учениците като марионетки, изпълняващи задачи, произтичащи от чужда воля. 

Необходимо е да се подчертае, че освен умения за самото създаване на 

сценарии като лидерски инструменти в образованието, е много важно умението за 

„експлоатирането― на дадената ситуация чрез поставяне на набор от задачи. Този 

набор в никакъв случай не може да бъде произволен – нито по съдържанието им, 

нито по функцията им. Важно е да се следва определен алгоритъм: от репродуктивни 

през продуктивни към изследователски и, накрая, творчески тип задачи. 

Използването на алгоритъма от друга страна укрепва опита на учениците, за да се 

постигне очакваното създаване на лидери от лидера учител според посочената 

Наредба. Опитът за операционализиране на лидерската роля подчертава важен 

елемент, свързан с развитието на умения у учителите да планират, създават и 

използват дидактически ситуации, предвидени като предизвикателства, които 

животът ще постави пред ученика. Успешното създаване на педагогически ситуации 

може да се случи само ако учителят е обучен да създава не просто история на 

проблем (случай), а да го облича в сценарий, който изисква участие в него от страна 

на учениците, а защо не съвместно с учителя си. Това подбужда намаляване на 

дистанцията във властовото разстояние между учител и ученик, създава истинско 

доверие и учи на партниране – все типично лидерски умения. 

 Участието в сценарии е сигурен инструмент за създаване на опит за 

справяне с проблеми и намиране на алтернативи заедно с други участници. Друг 

важен ресурс на сценарното мислене е изискването за изпреварващо стратегическо 

мислене. Изследването доказва, че не е възможно да се представят на ученика 
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„предизвикателствата, които животът може да му постави―, вложени в сценарии, без 

развити умения за предвиждане на критични ситуации от учителя. Уменията за 

предвиждане и осветяване на предизвикателства могат да бъдат придобити чрез 

обучение по сценарно мислене. 

6. Лидерът като творец на иновации. Ще припомним, че в 

дефинирането на лидерството като ключова професионална компетентност на 

съвременния учител се обвързва с отговорността му „да стимулира иновативност и 

креативност в рамките на педагогическото взаимодействие в класната стая и 

извън нея― (14, 18, 19). За всеки образователен деец е ясно, че не е възможно 

учителят да подпомага развитието на иновативност и креативност у своите ученици, 

ако сам той не е иновативно ориентиран и не е творец в работата си. В какви посоки 

може да се развиват тези две взаимосвързани способности? Проучването на най-

новите тенденции в бъдещото развитие на лидерството сочи няколко основни, 

отнасящи се до: 

1)  Учителят трябва да бъде обучен за живот и работа в глобалния свят – 

да познава ценностите на глобалното общество и глобалните проблеми (които 

могат да се открият систематизирани в 1), за да се положи образованието и 

педагогиката в общата картина на света (повече за характеристиката, наречена 

vision of the bigger picture, вж. у 21).  

2)  Съвременното предизвикателство вече не е постигане на самото 

лидерство в образованието. Истинското предизвикателство е развитието чрез 

лидерство (за тази тенденция вж. по-подробно 22). 

3) Уменията за упражняване на лидерство също са променени, изискващи 

по-сложно (защо не и глобално) и по-адаптивно мислене и нови способности и от 

учителите.  Настоящият опит за операционализация на лидерството с цел достоверно 

конструиране на актуални политики за подготовката на учителя лидер доказва 

именно това. Сложен, несигурен свят на непрекъснати промени неминуемо изисква 

и човекът да се променя (по 22), за да може да посреща готов за осъществяване 

неочаквани събития. За това също спомага сценарното мислене – то сътворява 

събитие, не само ситуации за анализ, обяснение, коментар, а гарантира участие. 

4) Фокусиране не толкова към „хоризонталното―, тоест по 

компетентности развитие, а по-скоро върху вертикалното, свързано с етапност на 

развитието. Един модел на етапите на развитие на лидера може да се проследи у Дж. 

Максуел (13). 

5) Промяна на методите за развитие, в това число и на лидерска 

компетентност. Методите за хоризонтално и вертикално развитие са много различни. 

Хоризонталното развитие разчита на предаване, преподаване от страна на учител, 

наставник или експерт на знания и умения в дадената област. Вертикалното развитие 

изисква прехвърляне и поемане от обучаващия се на голяма част от отговорността за 

неговия ход, очертан от учителя – искам или не искам да се развивам! И докъде? 

Тоест, ученикът трябва „да спечели― отговорността за саморазвитието си. Така се 

решава една от важните характеристики на съвременното образование – как да се 

случи това трансформиране на развитието в саморазвитие (по 22). 

6) Колективно лидерство и мрежова компетентност. Постановките за тях 

са напълно съотнесими към училището като организация. В сложното бъдеще ще се 

налага да се развият равнищата на колективното ръководство. Настъпва ера на бързи 

иновации, в които бизнес организациите експериментират с нови подходи, които 

съчетават различни идеи по нови начини, споделяйте ги с други хора (16). 
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Технологията и интернет ще осигуряват инфраструктурата и ще управляват 

промяната. Организациите, които приемат промените, ще се справят по-добре 

отколкото тези, които се противопоставят на това.  

 

Заключение 

 

Опитът чрез настоящата статия за операционализация на лидерството в 

образователната среда има двояк смисъл. От една страна, дава по-ясна и пълна 

представа както за неговите специфични характеристики, но, което е по-важното, 

разкрива механизмите на осъществяване на самото лидерство в образованието като 

новаторско изискване на МОН чрез  Наредбата за държавни изисквания за 

придобиване на професионална квалификация „учител‖ от 07.11.2016 г. (изм. и доп. 

ДВ. бр.10 от 5 февруари 2021 г.). От друга страна, самото операционализиране 

разкрива както специфични умения на учителите лидери, но разкрива механизми и 

присъщите им методи за подготовка на учители за упражняване на лидерство. 

В един последващ етап, като перспектива за по-нататъшни изследвания, се 

очертава да се конкретизира учебна програма на базата на изведените тук 

характеристики на лидерство в училище, да се конструира методически 

инструментариум за постигане на всяка от тях. А защо не и да се апробира самата 

учебна програма в реални условия на подготовка на учители, за да се теоретизира 

по-универсален (доколкото е възможно в непрекъснато променящата се външна 

среда) модел на развитие на учители лидери. 
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SCENARIO THINKING AS A TOOL FOR THE DEVELOPMENT OF 

LEADERSHIP COMPETENCE IN TEACHERS 

 

Kristiyana Ivanova, Director of Profesional High school for Agriculture "Todor 

Rachinski", General Toshevo 
 

Резюме. Опитът за операционализация на лидерската роля откроява важен елемент, 

свързан с развитие на умения у учителите за планиране, създаване и използване на 

дидактически ситуации, предвидени като предизвикателства, които животът ще постави пред 

ученика. Успешното създаване на педагогически ситуации може да се случи, единствено и 

само, ако учителят е обучен да създава не просто разказ на проблем (казус), а да го облече в 

сценарий, който изисква участие в него. Участието  създава опит за справяне с проблеми и 

търсене на алтернативи съвместно с други участници. Друг важен ресурс на сценарното 

мислене се оказва изискването за изпреварващо стратегическо мислене. Изследването 

доказва, че не е възможно да се представят на ученика предизвикателства, които животът 

може да изправи пред него, вложени в сценарии, без развитието на умения за предвиждане на 

критични ситуации от учителя. Уменията за предвиждане и осветляване на 

предизвикателства могат да бъдат усвоени чрез обучение в сценарно мислене. 

 

Ключови думи: сценарно мислене, технология на сценарния процес, ефекти от 

сценарно мислене на учителя 

 

Abstract. The attempt to operationalize the leadership role highlights an important element 

related to the development of skills in teachers to plan, create and use didactic situations, provided 

as challenges that life will pose to the student. Successful creation of pedagogical situations can 

happen only if the teacher is trained to create not just a story of a problem (case), but to dress it in a 

script that requires participation in a script. Participation creates an experience for dealing with 

problems and finding alternatives together with other participants. Another important resource of 

scenario thinking is the requirement for anticipatory strategic thinking. The research proves that it is 

not possible to present to the student the challenges that life can present to him, embedded in 

scenarios, without the development of skills for anticipating critical situations by the teacher. The 

skills for anticipating and illuminating challenges can be acquired through training in scenario 

thinking.  

          

 Key words: scenario thinking, scenario process technology, effects of teacher scenario 

thinking 

 
Въведение 

Нашият интерес към развитието на лидерска компетентност е доказан в 

годините на равнище училищна организация чрез образователната иновация 

„Лидери в училище, лидери на европейското ратно място (повече за нея вж. у 1, 2). 

Работата по иновацията разкри редица полезни практически подходи в работата с 

учениците, спомогна при изработването на учебник по Лидерство на работното 
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място за 9. клас. Подтикна към организиране на редица инициативи, които 

вдъхновяваха ученици и учители (за модела на създаване на лидери чрез ресурсите 

на вдъхновението вж. у 3, 4). Това, което обаче остава като предизвикателство за 

решаване е подготовката на самите учители в лидерска компетентност, независимо 

от епизодичните вътрешни практикуми с такава насоченост.  

В същото време в Наредбата за държавни изисквания за придобиване на 

професионална квалификация „учител‖ от 07.11.2016 г. (изм. и доп. ДВ. бр.10 от 5 

февруари 2021 г.) в частта на дефиниране на групите от компетентности в 

Приложение № 3 към чл. 3а, т. 3, се посочва, че под лидерска компетентност се 

разбира  комплекс от компетенции, чрез които „се усвояват знания, развиват се 

умения и отношения за ролята на учителя като лидер в класната стая в активно 

сътрудничество с учениците, който планира и се стреми към реализация на 

развиващи цели и високи очаквания по отношение на техните учебни постижения―. 

Акцентира се върху подготовката на учителя за ролята на лидер и то така, че „да 

мотивира учениците да участват активно в образователни дейности, насочени 

към личностното им развитие, да стимулира иновативност и креативност в 

рамките на педагогическото взаимодействие в класната стая и извън нея, 

ефективно да подготвя учениците за многобройните предизвикателства, пред 

които предстои да се изправят в живота си“ (в Приложение № 3 към чл. 3а, т. 3).  

Изследователските въпроси, породили изследване, представено в настоящата 

статия, са следните:  

1) Готов ли е учителят да подготвя учениците за многобройните 

предизвикателства, пред които предстои да се изправят в живота си? 

2) Има ли развити такива прогностични умения да провиди в бъдещето, 

какви са възможните предизвикателства, които животът ще предостави 

на ученика в бъдеще? 

3) Налице ли са развити у учителя иновативност и креативност, с които да 

свърже учебното съдържание по учебните предмети, по които преподава, 

с прогнозирани от него предизвикателства? 

4) Възможно ли е всеки учител в хода на своя опит да систематизира 

евентуални предизвикателства, чието разрешаване се свързва с 

компетентностите, които развива в ежедневната си работа и този 

„списък― или „банка на предизвикателствата― да се обогатява? Нещо 

повече, има ли изградена вече нагласа да споделя своя списък с този на 

своите колеги на основата на развита мрежова компетентност, за да се 

създават по-богати, а и по-сложни според темпа на развитие на 

учениците и потребностите им сложни дидактически ситуации – 

сценарии? 

Могат да се поставят още ред въпроси относно подготовката на учителя по 

изпълнение на това изискване. Целта на това изследване е именно такава – да 

осветли един от надеждните според автора механизми за развитие на маркираните 

умения в състава на лидерската компетентност. Целта на настоящата статия е да се 

разкрият ресурсите на така нареченото сценарно мислене като един надежден 

инструмент за обучение на лидери,, в това число и за усвояването на ролята учител 

лидер. 
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Методика на изследването 

Методическият подход в осъщественото изследване включва проучване на 

научна литература в търсене на актуални методи и механизми, в това число и 

учебни програми за краткосрочни обучения в лидерски умения предимно в 

западната традиция и съвременни подходи, теоретичен анализ на съвременни 

постановки и перспективи, синтез и съотнасяне на подходи, методи и технологии 

от бизнеса в образователната сфера.  

 

Резултати от изследването 

1. Същност на сценарното мислене 

Според Дж. Курди т.нар. сценарно мислене е особено ефективен инструмент 

за постигане на стратегически приоритети. Дотолкова доколкото предвиждането на 

предизвикателства, които ученикът ще среща в живота си, се изискват от учителя, то 

то се превръща в стратегически приоритет за ефективно обучение. И тъй като 

стратегическото мислене е мислене за бъдещето в период поне две години напред, то 

следва изводът, че елемент на подготовката на самите учители става и 

стратегическото мислене. Стратегическото мислене е във фундамента на 

стратегическия мениджмънт. Това позволява и аргументира справедливото 

съотнасяне на теоретични конструкти от бизнеса, където уменията за стратегическо 

мислене и поведение са повече от задължителни, в сферата на образованието.

 Напоследък прави впечатление, че авторите, занимаващи се с проблемите на 

мениджмънта, все повече черпят ресурси от практиката в извеждането на теоретични 

конструкти. Ето как дефинира сценария като практически продукт на сценарното 

мислене Ф. Уотс, президент на групировката Royal Dutch/SHell: „Сценариите не са 

прогнози, а по-скоро предизвикателство към предположения. Те са инструмент за 

фокусиране върху основната несигурност – онези неочаквани прекъсвания и 

неизвестни възможности, които са в състояние да трансформират нашата бизнес 

среда” (8). М. Портър дефинира сценария като „вътрешно консистентен възглед за 

вероятностите на бъдещето – не прогноза, а една напълно реална бъдеща 

възможност” (цит. по 10). Като се има предвид, че консистентност от лат. 

consistency, е със значение на `гъстота, плътност, последователност, 

постоянство, стабилност, устойчивост, съгласуваност, съвместимост, 

непротиворечивост` то би могло според нас сценарият да се дефинира като 

достатъчно плътна и относително устойчива картина на света около нас, 

взаимосъответна на вероятната проява на дадено противоречие в конфликт.  

И още нещо, процесът на обмисляне на сценариите няма нищо общо с 

линейното планиране, което предлага една-единствена моментна снимка на дадена 

ситуация. Неговата ефективност се крие във възможността за стимулиране на 

решенията чрез „стратегически разговор‖ (Ван дер Хейдън). Такъв стратегически 

разговор между учениците и с учителя ще стимулира участие в обсъждане и в 

реално вземане на решения. На практика става въпрос за един непрекъснат процес на 

анализиране на околната среда, на събиране и тестване на различни сценарии, 

разработка на опции, на избор, избистряне и практическо приложение: процес, който 

сам по себе си се осветлява благодарение на по-нататъшни анализи на микро и макро 

света. Представените схващания и анализът им, пренесен в сферата на 

образованието, дават възможност за формиране на работно определение на сценария 

като инструмент за подготовка на учителя за ролята на лидер, а от там – и в работата 

му с учениците. 
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Смята се, че на базата на сценарното мислене военните стратези (както и 

SHell ) от  векове успяват сравнително точно да предвидят събитията. Именно да ги 

предвидят, не да ги прогнозират! Разликата между прогноза и предвиждане е 

ключова за упражняване на ролята на лидера. За учителя учението за предвиждане 

означава: първо да „види‖ цялата картина, да я представи на учениците, а не отделни 

фрагменти от нея, и след това да я отрепетират като пиеса на сцена. Именно 

отрепетирането дава възможност на учениците да се въоръжат с умения за 

изпълнение на разнообразни роли, което е и забавно за тях!, да намират решения, без 

предварително да се обсъждат и да се натрапват чужди гледни точки. Същото се 

отнася и до подготовката на учителите за уверено лидерско поведение. В колкото 

повече сценарии участват, толкова по-окуражително ще предприемат използване на 

сценарии в работата си. 

Сценариите са инструмент за изследване на възможното бъдеще. Това им 

дава голямо предимство пред техниките, базиращи се върху познаването на 

миналото или настоящето дори. В една бързо променяща се и непредвидима среда, 

пише Д. Курди, ‖изследването на вероятното бъдеще е един от най-добрите начини 

за предизвикване на отклик и целенасочена политика‖. За съвременното образование 

това е основна цел – да предизвика отклик у ученика да се развива. Според Кеес ван 

дер Хейдън „сценарното планиране не е епизодична дейност, не е и някаква нова 

техника: то е начин на мислене, който работи най-добре, когато прониква в цялата 

организация, отразява се върху решенията на всички нива. Но за разлика от повечето 

мениджърски инициативи, то не изисква големи инвестиции или реорганизации, а 

само едно желание на хората да отделят малко време в хода на рутинната си работа, 

да се замислят и да се извлекат съответните поуки‖ (6, с.144). Транслирането на 

цитираното схващане оправдава смелото използване на сценарното мислене не само 

в конкретната работа на учителя, но и в екипи от учители в училищната 

организация. Това неминуемо ще се отрази върху организационната култура на 

училищната институция, а от там и върху позитивния имидж на училищната 

общност. Ще създаде ненатрапчиво условия за зараждане и поддържане на доверие – 

един от признаците на лидерството въобще. 

 

Б. Ефективността на сценарното мислене се изразява в: 

1. Сценарият е перспектива на потенциални събития и на техните 

последствия. 

Сценарият като инструмент за предвиждане на стратегически 
предизвикателства пред учениците представлява съставяне на 
относително устойчива картина на света, с вложена вероятна проява на 
някакво противоречие, което може да се прояви в конфликт или да 
предизвика криза.  

В търсенето на най-добрия инструмент относно решаването на 
едно и също противоречие могат да се конструират и репетират в клас 
повече от един сценарий. Всъщност колкото повече варианти на сценарии 
използва учителят, толкова по-достоверно става решението на вложения 
проблем или проблеми, толкова по-ефективно се развиват умения, 
необходими за справяне с предизвикателството. 



76 
 

2. Той предлага плана, по който участниците в него могат да вземат своите 

решения  - вземайки предвид различни варианти на бъдещето, решенията стават по-

обосновани, а изготвената върху тях стратегия е по-задълбочена и с повече шансове 

за успех. Такъв успех въодушевява и вдъхновява към ново полезно участие в 

следващи сценарии. 

3. Сценарият помага на учителите, а респективно и на учениците да се 

справят с риска, несигурността и сложността, дава възможност за по-добро 

осмисляне на стратегиите и на  реализацията им. „Планирането на сценариите 

осигурява на организацията репетиране на бъдещето, предварителен обход на 

бойното поле и подготовка по най-добрия начин за предстоящото сражение‖ (пак 

там, с. 143 – курс. наш). 

4. Функция на сценариите не е толкова учениците и учителите да се научат 

да предсказват бъдещето, а да осветляват в достатъчна степен промяната и да 

помогнат на обучаващите се да упражняват по-голям контрол върху нея.  

 

В. Функциите на сценарното мислене, съотнесени аналитично и 

небезкритично от бизнеса в образованието, се заключават в (пак там, с. 144-146): 

1. По-ясно разбиране на настоящето – разкрива връзката между привидно 

несвързани фактори, влияещи върху развитието на човека, на организацията, и 

начина, по който си взаимодействат. Освен това разкриват онези сили, които могат 

да оформят бъдещето и да осигурят конкурентно предимство, а както Уотс счита 

„има две сигурни неща, които могат да се кажат за бъдещето – то ще бъде различно 

и изненадващо‖ (пак там). 

2. Преодоляване на самодоволството и нехайството към проблемите – 

задължително условие при конструирането на сценариите е те да носят заряд на 

противопоставяне на вече установени възгледи и в това е основният възел, който 

сближава сценария до конфликта. С други думи, сценарият е идея, конфликтна 

‖пиеса‖ с вложен в нея отявлен сблъсък, „раздадени‖ роли и група от хора – курс, 

клас, екип, организация-сцена за репетирането й. Не колкото повече репетиции се 

правят, а колкото повече „пиеси‖, толкова по-верни решения. Това е основната 

разлика  и полза в образователния процес, ориентиран към усвояването на ролята на 

лидера. Разглеждането на действителността от различни перспективи помага да се 

избегнат капаните на груповото мислене, фрагментацията, протакането, 

пристрастията, прехвърляне на отговорности и изобщо преодоляване на 

самодоволството в стил ‖лесна работа‖ или „има време―.  

3. Фокусиране на действията върху стратегическия процес – сценарият се 

опитва да надникне отвъд, т.е. да трансцендира, ограничените предварително 

изградени мнения, разкривайки факта, че различните шансове се влияят от много 

хора, а тяхното мнение за света се различава съществено. Той отваря перспектива за 

обсъждане на сложността и неяснотата (вж. у 5). 

4. Стимулиране на творчеството и иновациите – сценариите дават воля на 

фантазията, вълнението и вдъхновението, свързани с представата за тяхната 

реализация. Това е процес, който води до позитивно отношение, активно търсещо 

успешен резултат (пак там).  

5. Промоциране на познанието – сценариите помагат за разбирането на 

околната среда, за интегриране на информацията чрез споделяне на познания в 

предвиждането на бъдещето и за оценка на стратегическите възможности. В този 

смисъл Уотс говори от името на много висши ръководители, като споделя, че: 
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„Никой от нас не се нуждае от напомняне за начина, по който неочакваните събития 

– онези, които са отвъд нашето въображение, могат да насочат света по нов път… 

Нашата цел е да се подготвим за по-широка гама от вероятности, за да можем да 

интерпретираме като нормални човешки отношения това, което другите приемат 

като криза‖ (6, с.145). По-красноречив аргумент от този по отношение на 

коректността на използването на сценарното мислене в подготовката на учителите за 

усвояване на лидерската компетентност едва ли може да има.  

6. Изграждане на споделено мнение – Сценарното мислене е ефективно, 

защото наднича по-далеч от текущите задачи, знания и факти. Позволява по-

задълбочени дискусии и по-ефективно споделяне на идeи и изпълнение. 

Стратегическите решения, взети чрез сценарно мислене, се радват на по-широка 

подкрепа, което съществено предотвратява разразяването на конфликти. Тоест, 

сценариите ограничават конфликтогенността, правят я предвидима и намаляват 

риска от нея – един твърде наболял проблем в съвременното училище. 

7. Разгръщане на силите – процесът на изграждане на сценарии спомага за 

разгръщането на познавателните сили и на учителите, и на учениците. Поставя ги на 

карта и по този начин ги прави по-чувствителна към ранни незабележими почти 

сигнали,  предупреждаващи за проблеми и за евентуални бъдещи конфликти. 

 

Г. Технологична рамка на сценарния процес: 

По-долу се представя технологична схема на сценарното мислене. Тя е само 

ориентировъчна. За всеки отделен учител при приложението му вероятно ще се 

получат различни вариации на изпълнение на стъпките, вложени в нея: 

1. Планиране и структуриране на сценарния процес.  

 В тази първа фаза се идентифицират пропуските в познанието 

относно онова, което прави несигурен учителя/ученика или 

учителите/учениците, както и целия клас; 

 Създаване на екип за планиране и структуриране на процеса на 

дефицит или сблъсък – опитът показва, че създаването на екипа е по-

ефективно, когато участниците в него са привлечени отвън, но 

задължително трябва да бъдат хора с признато творческо мислене и 

желание да се опълчат срещу традиционните идеи. Счита се, че 

външният екип по-лесно получава обективна подкрепа, тъй като е 

свободен от вътрешни пристрастия и напрежение. Друг вариант е 

част от учители/учениците да влязат в роля на външен екип. 

Практиката показва същата тенденция – много по-ефективни са 

решенията, а и самите сценарии, когато се предлага от „външен― 

екип. 

 Определя се продължителността на проекта след обсъждане с екипа. 

По-големите проекти могат да обхванат няколко седмици. 

 

2. Изследване съдържанието на сценариите. 

 Изграждане на екип за изследване съдържанието на възможните 

сценарии – за негови членове се избират задължително компетентни 

учители.  

 Интервюиране на участниците от вътрешния екип един по един от 

външния екип, за да се запознае и да оцени техните възгледи относно 
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моментното състояние по проблема. Въпросите се фокусират върху 

проблеми, свързани с формулата на текущите неуспехи, бъдещите 

предизвикателства. Според Дж. Крейнър „интервютата трябва да 

бъдат подложени на обобщен анализ в един общ доклад, 

структуриран около повторяемите концепции и ключовите въпроси. 

Той оформя дневния ред на първия семинар и трябва да бъде 

разпратен до всички участници в него. Полезно е да бъдат 

идентифицирани всички несигурни положения според участниците, 

които да бъдат използвани като отправна точка за работа‖ (пак там, с. 

148). 

 Идентифицира се начинът, по който всеки избран учител/ученик 

гледа към миналото, настоящето и бъдещето. По-късно тези възгледи 

се вземат предвид и се използват от външния екип.  

3. Разработване на сценариите 

 Организиране на работния семинар. 

 На него се уточняват двата крайни противоположни резултата, които 

се оформят след провеждане на интервютата 

 Идентифицират се силите, оказващи влияние върху резултатите, и се 

дава оценка дали те оказват силно или слабо влияние на бъдещото 

състояние, дали са с голяма или малка вероятност. Събраната 

информация от семинара се съхранява в специална матрица на 

обсъждането.  

 При наличие на два противоположни резултата и при откроени 

водещи сили екипът пристъпва към разработка на вероятните 

„истории‖ или сценарии, водещи към всеки един от въпросните 

резултати. Тези истории за бъдещето могат да бъдат разширявани 

чрез дискусии върху силите, движещи промените. Оформя се 

бъдещата картина от събития и как те си взаимодействат. 

 Водят се непрекъснати дискусии относно отражението на всеки 

отделен сценарий върху учителите/учениците. Този процес е много 

важен, защото държи нащрек участниците в екипа за всеки сигнал, 

който може да подскаже посока за движението напред.  

 Резултатите от различните отговори в дискусиите се „тестват‖ чрез 

сценарното планиране на сигурността, избягвайки риска от реалното 

приложение на дадена стратегия.  

4. Анализиране на сценариите 

 В тази фаза се изследват какви са приоритетите и грижите на 

учениците/учителите извън училището, които също отговарят за 

главните решения по сценария; кои са останалите участници – 

кои са ключовите играчи и дали те се променят; дали в 

действителност ще реагират и ще вземат решения по описания 

начин. 

 Много важно е да се осъзнае, че целта на този етап не е да се 

уточнят и засекат бъдещите събития, а да се обърне внимание на 

онези сили, които биха тласнали бъдещето по различни пътища. 

Точно в това е единството на използването на сценарии за 

осъществяване на промени в дадена организация. 
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  5. Използване на сценариите 

 Формулиране на план за действие от бъдещето, разкрито в 

сценариите, към настоящето и то така, че гарантирано да се 

повлияе върху мисленето на участниците.  

 Идентифицират се ранните сигнали за проява на промяната, за 

да им се реагира по взаимосъответен начин. 

 Поддържане на непрекъсваемост на стратегическия разговор 

относно пропуските в познанието и интегрирането на 

разговора в рутинното мислене на индивидите. 

 

Планирането на сценарии прави възможно разбирането на бъдещето и 

подготовката за него. Уотс прави сравнение между финансовия ефект на сценарното 

мислене и много по-скъпо струващото прогнозно мислене. При прогнозното мислене 

също се изследва бъдещето, но се стига до идентифициране на прогноза, при това 

твърде често единствена. При него избраният набор от инструменти за 

осъществяване на промяната е статичен и един и същ. В сценарното мислене 

очевидно присъства и играе съществена роля прогнозирането и уменията за 

прогнозиране, но то (сценарното мислене) отива по-нататък. То създава среда и 

събития с участници, и колкото повече хора участват, толкова по-точни биха били 

проверките (не една) на изведените прогнози. 

Д. Някои препоръки, които дава Дж. Курди относно прилагането на 

сценарното мислене, се заключават в: 

√ сценарното планиране е най-добро, когато се извършва не само от един 

учител, а на всички равнища в училището; 

√ сценариите трябва да бъдат приложими, т.е. с актуално значение; 

√ критичната оценка на всеки сценарий дава възможност за насочване на 

процеса на познание, прави го актуален и ценен; 

√ няма смисъл от опита да се предсказва бъдещето – по-добре е да се направи 

оценка на силите, които го формират; 

√ да се насърчава творческото мислене и да не се допуска моментните 

пристрастия да ръководят процеса. Не бива да се допуска процесът да бъде засенчен 

от оперативен натиск, това ограничава творческата енергия; 

√ да се прави оценка на наученото и да се свърже с бъдещето. 

Като индикатори на ефективността на сценарното мислене може да служат 

отговорите на въпроси като:  

1) Страхуват ли се хората от несигурността или с удоволствие мислят за 

нея?  

2) Като заплаха ли разглеждат хората несигурността, или като поредния 

добър шанс? 

3) Признава ли се тя за потенциален източник на конкурентно предимство? 

и пр. (по 5). 

 

Заключение 

Опитът от практическото приложение на сценарното мислене и на самите 

сценарии доколко оправдани са теоретичните съображения, представени тук. 

Вероятно в следващи публикации ще се конкретизират стъпките на самия механизъм 

на използване в условията на училищното образование. Вероятно резултатът ще 

бъде представяне на Програма за развитие на учители лидери (прототип на 
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съвременни 7 лидерски умения и на програма за обучение  вж. съответно у 11, 12). 

Засега недвусмислен остава изводът, че лидерството в училище е необходимо, 

защото прави света и околната среда по-предвидими. Окуражава в приемането на 

несигурността не като зло, а като повод за нови възможности. Мобилизира силите за 

справяне с промените, несигурността и риска. Подпомага по-тесните 

взаимодействия и съвместно мислене между хората, което неминуемо дава безценни 

познания за съвременния човек и свят. 
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IMPACT OF COVID – 19 ON MEDICAL TOURISM 

 

PhD student Desislava Aleksandrova Aleksandrova,  UNWE –  Sofia 
 

Резюме. Пандемията COVID-19 е предизвикателство за човечеството, поради която 

настъпиха промени във всички възможни аспекти. Рязкото ограничаване на пътуванията за 

периода 2020 – 2021 год. се отразиха значително и негативно на туристическата индустрия, 

включително и на медицинския туризъм, докато в същото време системите за здравеопзване 

във всички страни са натоварени с преодоляването на здравната криза. Пациентите, лекувани 

в чужбина бяха изправени пред педизвикателството да продължат лечението си в страната с 

постоянно пребиваване. Наложените ограничения за социална дистанция се оказаха 

предпоставка за въвеждане на нови технологии – телемедицина, дигитално здраве, с които да 

се осъществи връзката пациент – лекар. Страни с традиции в медицинския туризъм, бързо 

адпатираха условията за приемане на медицински туристи, с цел тяхното лечение по време на 

пандемията. 

Ключови думи: медицински туризъм; пандемия; телемедицина 

Summary: The COVID-19 pandemic is a challenge for humanity, which has brought 

about changes in all possible respects. The sharp reduction in travel for the period 2020-2021 has 

had a significant and negative impact on the tourism industry, including medical tourism, while at 

the same time health systems in all countries are tasked with overcoming the health crisis. Patients 

treated abroad faced the challenge of continuing their treatment in the country with permanent 

residence. The imposed restrictions for social distance turned out to be a prerequisite for the 

introduction of new technologies - telemedicine, digital health, with which to establish the patient-

doctor relationship. Countries with traditions in medical tourism quickly adapted the conditions for 

receiving medical tourists in order to treat them during the pandemic. 

Key words: medical tourism, COVID -19; pandemic; telemedicine 

 

Въведение 

В началото на 2020 г. настъпи историческа световна здравна криза, 

отразяваща се не само върху човешкото здраве, но и върху световната икономика, в 

това число и туризма, както и  върху цялото общество. Здравните мерки взети с цел 

контрол и ограничаване на разпространението на заболаваемостта - социална 

дистанция, изолация, карантина се прилагат в цял свят, включително и в 

туристическите обекти.  В резултат на наложените мерки пътуванията като цяло и в 

частност туризмът са сред секторите, които са най-засегнати. В същото време 

здравните услуги не спрат след обявяването на различните по степен ограничения. 
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Актуалноста на темата се обуславя от основният фокус, който е поставен. Въпреки 

че, всички големи болници функционират повечето от тях осъществяват само 

спешни процедури или се концентрират в лечение на заболелите. Както лекарите, 

така и пациентите по време на пандемята отлагат плановите хирургични 

интервенции за неопределено време, като се има предвид и рискът от заразяване. 

Обикновенно такива са приложими в медициснкяи туризъм, като това са познантите 

ни зъболечение на чуждестранни граждани в други рецептивни медицински 

дестинации, разкрасителни процедури и други дейности свързани с развитието на 

медициснкия туризъм в дестинациите.  

 

Литературен обзор 

Върху дефинирането, систематизацията и методология на медицинския 

туризъм работят различни автори, като Sotiris Folinas Obeta, адв. д-р Мария Петрова; 

Tze-Haw Chan и Jin Hooi Chan; проф. М.Янева, Стилияна Басмаджиева и много 

други. 

По менения на автора, систематизирайки различни теоритични постановки, 

медицинският туризъм е целенасочено трансгранично пътуване с цел получаване на 

медицински грижи, като диагностика и терапия. Предпоставките за предприемане на 

пътуване с такава цел са по-добри грижи, по-добри резултати, по-ниски разходи, 

липса на лечение на конкретно заболяване на местно ниво, лоши съоръжения и 

технологии в родната страна, законови ограничения за лечение, по-кратко време за 

изчакване. 

Въпреки че, качеството на живот се е подобрило значително, отбелязва се 

съществен напредък в медицината, отчита се увеличаване на продължителността на 

живот, подобряване на хигиената, риска и страхът от инфекциозни заболявания не 

намалява. (Byung-Ro, S. , Kyoung-Lee, K.; 2021) 

Една част от пациентите търсещите задгранично лечение вярват, че в 

чужбина съществуват по-нови технологии и по-добра медицина и следователно 

ефекта от лечението на пациентите ще бъде по – добър (Humaid O. Al-Shamsi; 2020). 

Друга част от медицинските туристи, пътуват за лечение в чужбина поради слаба 

здравна система в страната на постоянно пребиваване, което е резултат от  корупция, 

лошо финансиране, недостиг на човешки ресурси и медикаменти, липса на модерно 

и ефективно оборудване, което се отразява на качеството на медицинското 

обслужване. В условията на пандемията, пациентите лишени от възможостта за 

медицински туризъм в тези страни са изложени на висок риск поради 

невъзможността за лечение на техните заболявания, и опасност за живота им. 

Изчакването на момента, в който са възможни пътуванията с цел лечение в чужбина 

е риск, тъй като някои онкологични заболявания могат да са по-смъртоносни от 

COVID – 19 (Folinas, S., Obeta, M. U., Etim, G. U., Etukudoh, S. N., (2021) 

В медицинския туризъм, както и здравеопазването разработването и 

внедряването на цифрови технологии намира своето широко място. 

Електронното здравеопазване описва като прилагане на информационни и 

комуникационни технологии в цялата гама от функции, които засягат сектора на 

здравеопазването. 

Според Европейската комисия, електронното здравето обхваща следните 

четири взаимосвързани категории за приложения: (а) клинични информационни 

https://www.worldscientific.com/doi/abs/10.1142/9789811228476_0005
https://www.worldscientific.com/doi/abs/10.1142/9789811228476_0005
https://bmccancer.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12885-020-07115-6#auth-Humaid_O_-Al_Shamsi
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системи; (б) телемедицината и грижи по домовете, системи свързани с личното 

здраве и услуги за дистанционно наблюдение на пациентите, телеконсултация, 

телегрижа и телерадиография в) интегрирани регионални /национални мрежи за 

здравна информация, разпределение на електронни здравни звукозаписните системи 

и услуги, свързани с ерецепти или e-направления, и (г) вторично използване на 

неклинични системи (като например специализирани системи за изследователите, 

както и помощни системи). 

Според Русев и Георгиева, телемедицината включва медицина, 

телекомуникации, информационни технологии и образование с предоставяне на 

квалифицирана медицинска помощ на всяко място и по всяко време. ( Русев, П; 

Георгиева, М. 2016). По този начин грижата за здравето става по-достъпна и 

адаптативна към динамично променящата се обстановка. 

Някои автори извеждат и слабите страни на електронното здравеопзване, 

като М. Петрова. Според нея те са свързани със липсата на легална дефиниция. 

 

Резултати от въздействие на здравната криза върху медицинския 

туризъм 

В историческа ретроспекция може да се отбележи, че инфекциозните болести 

са дълбоко свързани с индивидуалните медицински грижи, социалното и 

общественото здравеопазване. След Втората световна война с откритието и 

разработването на ваксини и антибиотици, инфекциозните заболявания не се 

смятаха за съществен проблем. Въпреки това, само за няколко десетилетия 

инфекциозните заболявания се превъръщат в световна криза. Някой фактори като 

урбанизацията, високата гъстота на населението и транснационалната мобилност 

създават предпоставки и ускоряват  разпространението на инфекциозни заболявания. 

Например, инфекциозното заболяване ТОРС, един от най-често срещаните на 21 век 

е довело до общо 8 098 случая в 26 страни и 74 смъртни случая, откакто започна в 

Китай в края на 2002 г. и приключва през лятото на 2003 г. Друг пример е през 2009 

се появява „свински грип― , а през 2015г. главно в Близкия изток, инфекции 

причинени от MERS. (Byung-Ro, S. , Kyoung-Lee, K.; 2021). Посочените фактори 

въздействат върху развитието на върху, което рефлектира и върху търсене на 

възможности за пътуване с цел лечение чрез медицински туризъм в други по-

развити страни в тази сфера. 

По настоящем нови здравни проблеми указват въздействие върху развитието 

на медедицинския туризъм в различни държави по света. От 2020 г. сме свидетели 

на въздействието на пандемията, която се явява основна бариреа при взимане на 

решения за медицински туризъм и оказва негативно въздейстиве върху него от 

гледна точка на рисковете обусловени от това пътуване и безопасността на 

туристите. Поради големия набор от рискови сценарии, прогнозирането на риска и 

взимането на решение е резултат от сложен аналитичен процес.  Много пациенти, 

които обмислят  да пътуват в чужбина за лечение, което им е необходимо или по 

желание, проучват дестинации, доставчици и цени, подават запитвания за 

възможностите за лечение. Но една част от тези планувани пътувания с цел 

медициснки туризъм отпада, като във високата степен това зависи от съображения за 

безопасност и сигурност.  
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Както споменахме при обзора на литературния преглед, цифровизацията е 

друг фактор, оказващ въздейстиве върху медицинските услуги и здравния туризъм, 

който резултатира в появата на електронното здравеопазване, телемедицината и 

дигиталното здраве, които от своя страна повишават и качеството на медицинския 

здравен туристически продукт.  

България е популярна дестинация и за здравен туризъм, и профилактика. 

Страната ни има богати традиции в областта по редица причини, като наличието на 

доказано полезни за здравето минерални извори е сред най-популярните сфери на 

здравния туризъм у нас. Много балнеоложки курорти из цялата страна предлагат 

разнообразно специализирано професионално обслужване. България е сред 

страните, които комбинират ниски цени на медицинските услуги с професионален 

опит на медицинския персонал и могат да се превърнат в предпочитана дестинация 

за така наречените здравни туристи. Добри практики, които да следваме за 

развитието на българският медицински туризъм са свързани с дигитализацията и  

широкото й приложение в медицинския туризъм в Турция. Пример за това е именно 

турският сайт My health Turkey. Това е организация с десетилетен опит и познания в 

здравния сектор, участвала и свързана с водещите болници в Турция. През тази 

платформи, може да се набави всичката необходима информация на един пациент – 

потенциален потребител на медицински туризъм.Подобно на турския уебсайт My 

health Turkey би могло да се създаде приложение или онлайн портал за медицински 

туризъм в България – с информация за лечение в България и достъп до услугите, 

предлагани от водещи клиники в страната.( Ianeva, М., Basmadzhieva, St.;2021) 

С разработването и внедряването на цифровите  технологии, технологичната 

адаптация на медицинските услуги за улесняване на дистанционната медицинска 

консултация са катализираха от разпространението на COVID-19. В помощ на 

усложнената обстановка, социалната дистанция, изолацията, недостига на човешки 

ресурси в здравеопазването, дефицит на лични предпазни средства, претоварване на 

лечебните заведения се включват електронно здравеопазване, телемедицината, 

дигиталното здраве и др. 

В медицинския туризъм, както и здравеопазването разработването и 

внедряването на цифрови технологии намира своето широко масто. 

За да направят наличните здравни данни за медицинско лечение и свързани с тях 

цели по-лесно достъпни, няколко държави-членки използват карти за електронно 

здравно осигуряване, за електронни здравни досиета или платформа за електронно 

здравеопазване, с цел подобряване качеството на грижите и безопасността на 

пациентите. като те също трябва да бъдат използвани като инструмент за контрол на 

нарастващото търсене на здравните услуги. 

Електронните здравни досиета са фактор оказващ влиение върху 

приемствеността между различните лечебни заведение и следва да улеснят 

лечението на пациентите, като предоставят на здравни специалисти по-добро 

познаване на историята на пациента и предишните интервенции, които са извършени 

от други практикуващи лекари. Според Европейската Комисия, подобренията на 

безопасността на пациентите може да се постигне, ако информацията, отнасяща се 

до пациентите е управлява по по-систематичен начин от всички участници в 

здравеопазването. Въпреки това, използването на електронни здравни записи, които 

съдържат данни, предоставени от няколко здравни участници поставя нови рискове, 

с някои идват и правни последици.  
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Телемедицината е естествено развитие на технологичния бум през 

последните десетилетия и носи немалко допълнителни ползи. Телефонният разговор 

между лекар и пациент на тема здравето на пациента, чат и снимки във Facebook, 

Viber или Skype, когато пациентът представи на личния си лекар документи 

издадени от друг лекар или болнично заведение са форми на телемедицината, с 

които се премахват факторите отдалеченост и време за изчакване. Чрез 

телемедицината може да се намали времето между първия симптом на заболяването 

и прегледа свързан с него, което може да се окаже от решаващо значение за някои 

състояния. Със системите за телемедицина може да избегне струпването на много 

хора в лечебните заведения и пред кабинетите за първична помощ, с което 

същевременно се предотвратяват излагането на по-голям риск от зараза, както на 

пациентите, така и на медицинските лица. Като в същото време се предоставя 

уверение, насоки и психологическа подкрепа, които пациентите търсят.  

Като част от телемедицината е и използването на устрайства за 

дистанционно наблюдение на болни, което способства за развитието на здравния 

медицински туристически продукт. Модифицираната употреба на подобни 

устройства подобрява достъпа до важни физиологични данни за здравния турист без 

необходимост от посещения в съответната клиниката и да улесни проследяването на 

състоянието му след определени интервенции от лекуващия му лекар. Тези 

неинвазивни устройства за наблюдение могат да бъдат  свързани към безжична 

мрежа чрез Bluetooth и Wi-Fi.Те намират широко приложение не само при 

проследяване на състоянието на болни засегнати от пандемията, също така при 

хронично болни пациенти, както и при такива, които поради изолацията са лишени 

от текущите контролни прегледи осъществавани след интервениции, свързани с 

медицински туристически процедури 

Като резултат от достъпа до интернет и използването на онлайн 

комуникации може да се изведе, създадения вече механизъм за подкрепа на 

здравните системи в борбата срещу различни видове епидемии, както и 

приложението на технологиите върху развитието на здравния медициснки туризъм. 

В условията на блокиране и социално дистанциране, използването на интернет се 

оказва от съществено значение за организиране на срещи и разпространение на 

важна информация, което важи за всички видове туризъм, не само за здравния. 

Международни организации като Световната здравна организация (СЗО) и 

правителствата използват медии и социални медии, за да информират и съветват 

обществеността, здравните работници и правителствата относно последните новини 

и насоки за вируса. Например, СЗО си партнира с Whatsapp и Facebook, за да 

стартира услуги за съобщения, които предоставят най-новите новини и информация 

за COVID-19. 

Докато туристическата индустрия се е сблъсквала с множество кризи в 

миналото, малко проучвания са изследвали дали медицинският туризъм може да 

бъде стратегия за възстановяване на дестинацията след кризата. 

Изведените резултати от въздействието на COVID-19 върху медицинския 

туризъм създават редица предпоставки обуславящи дискусионни аспекти, върху 

които науката и практиката би могла да се фокусира.  
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Дискусия 

Разгледаната тема, поражда дискусии върху няколко аспекта: върху избора 

на медицински туризъм за лечение на даден проблем, за рисковете свързани с 

пътуването с цел медицински туризъм, за въздействието на телемедицината върху 

тази туристическа индустрия. 

В основата на взимането на решението за задгранично лечение е отговора на 

въпросите : мога ли да се доверя на този лекар / болница / клиника, какви са 

шансовете нещо да се обърка, какво ще стане, ако имам усложнение? За хора, които 

търсят лечение, което не могат да си позволят у дома, или неодобрено лечение на 

смъртоносна болест, много често тези рискове си струва да бъдат поети. Но в друга 

част от случайте, целта на медицинския туризъм (разкрасителни и естетични 

процедури, процедури с обещания за удължаване на живота) рискът е много по-

голям. В най-добрия случай те си тръгват само с финансови загуби. В най-лошия, 

последствията от интервенцията значително влошават качеството им на живот и 

здраве в бъдеще. 

 

С настъпването на Covid-19  притесненията на пациентите вече са още по-

големи. 

Много пациенти са засегнати поради загубата на медицински туризъм. Те не 

могат да пътуват в чужбина за лечение поради блокирането на много страни. Много 

правитества спират цялото финансиране за медицинско лечение в чужбина, 

включително при онкологични заболявания, за да избегне поставянето на пациенти и 

придружители в по-висок риск от заразяване с вируса и неговото разпространение. В 

момента на въвеждане на ограничетлните мерки, една част от пациентите са в 

процес на лечение, друга част са наскоро диагностицирани и с изграден план за 

терапия в лечебно заведение в чужбина, а трета част са във фазата на палиативни 

грижи. Тези пациенти, голяма част от които са с диагнози изискващи 

високоспециализарани медицински процедури и не търпящи отлагане във времето, 

са поставени пред редица предизвикатества. (Humaid O. Al-Shamsi; 2020)  

Едно от първите такива предизвикатества пред медицинския турист е 

неплануваното ускорено прибиране в страната на постянно пребиваване, без да се 

има предвид особеностите на ранния възстановителен период след операци и други 

високоспециализирани процедури, и рисковете сързани с тях, като цяло и по време 

на пътуване(дълбока венозна тромбоза и емоболия). 

  Пристигайки в страната си по време на пандемията,  повечето пациенти се 

поставят под карантина след завръщането си от лечение в чужбина. Това създава 

значителни проблеми на тази уязвима група от хора, тъй като по време на 

карантината са със затруднен достъпа до специализирани грижи за управление и 

контрола на болката, хирургичните усложнения и инфекциозните усложнения 

свързани с лечението на много заболявания. Друг съществен проблем е липсваща 

документация , като планове за лечение, протоколи за химиотерапия и лъчелечение 

при онкологични заболявания от предишни доставчици на медицинската грижа.  В 

условията на пандемия, предвижването на тази докуметация по куриер е силно 

затруднено и изискващо време. Това може да се корегира, чрез получаване на достъп 

до електронните медицински досиета от порталите на пациентите, но често 

пациентите нямат достъп до тях. Комуникацията с предишните доставчици на 

лечение също може да бъде предизвикателство поради забавяне на отговорите на 

https://bmccancer.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12885-020-07115-6#auth-Humaid_O_-Al_Shamsi
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заявки за медицински досиета, особено в резултат на усложнената обстановка в 

лечебните заведения във връзка с пандемията.  Това може да забави плановете за 

лечение на тези пациенти. Когато медицинските досиета не са достъпни, и липсва 

информация за терапията до момента на връщане, пациента може да бъде подложен 

на нови изследвания чрез биопсия, образна диагностика и оценка на 

мултидисциплинарен екип, което трябва да се направи своевременно, за да се 

избегне по-нататъшно забавяне на лечението. Забавянето на продължаващото 

лечение може да се дължи и на обстоятелствата, при които протоколите, започнати в 

чужбина, или не са международно одобрени, отделните лекарства не са одобрени от 

Администрацията по храните и лекарствата (FDA) или Европейската агенция по 

лекарствата (EMA) или лекарствата не са лесно достъпни в страната-домакин и 

местната болница. При такива обстоятелства се налага и е важно лекуващите лекари 

да имат открита и ясна комуникация с пациентите и техните семейства при първото 

им посещение. (Humaid O. Al-Shamsi; 2020) 

В условията на пандемията COVID -19, повечето лечебни заведения и 

медицинския персонал са ангажирани с лечението на заразените. Забраната за 

пътуване и спрените планови операции водят до натрупване на пациенти и 

увеличаване на списъка с чакащи за смяна на тазобедрени и коленни стави, операция 

на катаракта и др. Процедурите за лечение на безплодие (in vitro) по време на 

пандемията са силно редуцирани и се налага пациентките да чакат, което в много 

случаи намалява шансовете за успех. 

Чрез телемедицината би могло да се осигури здравна грижа на хора от 

райони с недостатъчна медицинска осигуреност или липса на такава, стига да имат 

необходимите технологични средства и достатъчна технологична грамотност  за 

аудио или видеоконтакт.  

Един от важните въпроси в случаите на отговорността и телемедицина ще 

бъде, телемедицината е или не най-подходящ подход за приложение в обектите за 

медицински туризъм. Лекарите трябва винаги да решават дали телемедицината 

представлява повишен риск за пациента или не - например, при аварийна ситуация 

там, където има забавяне в предоставянето на необходимата медицинска 

интервенция, ще представлява ли това по-голям риск за пациента, отколкото бързата 

намеса с телемедицина. От друга случаи, обаче, телемедицината не може да 

предложи най-добрият метод за лечение, тъй като телемедицинските средства може 

да не позволят на лекаря да даде ефективно разрешаване проблеми по време на 

прегледа. 

Слабите страни на телемедицината са: липсва легална дефиниция, хаотична 

употреба в подзаконови норматични актове, договор за медицинска помощ в 

условията на телемедицина, само няколко държави-членки имат изрична 

регламентация на телемедицината , в някои държави-членки нормативно установено 

е, че за осъществяване на медицинска помощ е необходимо физическо присъствие на 

медицински специалист и пациент на едно място, неясноти в механизмите, 

регламентиращи заплащането, няма изрични правила за квалификацията на 

медицинските специалисти , неясноти в юрисдикцията, Част от електронното 

здравеопазване, без да е нормативно дефинирано или регулирано , следва да се 

определят медицинските услуги, за който е възможно да се прилага, правата и 

задълженията по договор за медицинска услуга чрез телемедицина , процесът на 

информирано съгласие, образование и квалификация на медицински специалисти за 

прилагане на телемедицина ( Петрова, М.) 

https://bmccancer.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12885-020-07115-6#auth-Humaid_O_-Al_Shamsi
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Отговорът от доставчиците и дестинациите е разнопосочен.  Появи се 

сертификат „Covid-safe― за болници и клиники, с цел изграждане на  доверие сред 

бъдещите пациенти. Международните организации, региони и дестинации са 

създали свои собствени протоколи за насърчаване на безопасното пътуване и 

туризъм, с които могат да подпомогнат за възстановяването на медицинските 

пътувания. В Турция, Министерството на културата и туризма стартира програма за 

сертифициране на медицинския туризъм, за да осигури високи здравни и хигиенни 

стандарти в авиокомпаниите, летищата, други транспортни съоръжения, местата за 

настаняване и хранене. (Pollard, К.; 2020) 

Технологичният напредък може да помогне за преодоляване на 

отрицателното въздействие в краткосрочен план. Това може да доведе до 

разширяване на бизнес възможностите, достъпни за болниците и 

общопрактикуващите лекари, и може да се използва за подобряване на медицинския 

туризъм, като се запазят дистанционните консултации и прегледи.  

 

Заключение 

Основен акцент в действията на правителствата и здравните организации в 

световен мащаб е предотвратяването и ограничаването на разпространението на 

COVID-19. Неограниченото и неконтролируемо разпространение на вируса, налага 

мерки за допълнително намаляването на пренатоварването на здравната система и 

изчерпването на медицински консумативи и ресурси. Принос за развитието на 

медицинския туризъм е въвеждането на системите за телемедицина, 

предотаратяващи  на натоварването на здравни обекти, в това число предоставящи 

здравни туристически услуги заведения, чрез отсяване на пациенти, като 

същевременно редуцират допълнително рисковите контакти между хора и 

насърчават предоставянето на висококачествени медициснки грижи. 

Переспективността на подобни иновации се оценят чрез редуциране на 

допълнителни рисоки контакти между потребители на здравен туристически 

продукт, които биха могли да имат някакви инфекции в момента, както и 

насърчаване на предоставянето на висококачествени медицински грижи. Друг 

принос, който може да се отчете е резширяването на държавните и международните 

закони и разпоредби с цел приспособяването им към по-широкото приеман на 

телемедицински системи. Друг принос е възможността доставчиците на здравни 

услуги да обмислят прилагането на такива системи и за в бъдеще. Въпреки че, 

остават определени правни и регулаторни предизвикателства и переспективи, 

пандемията COVID – 19 би могла да се определи като стимул за законодателите и 

регулаторните агенции. По повод обнародването на  допълнителни мерки ще 

рефлектират в положителна посока и върху медициснкия туризъм. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИЗКУСТВЕНИЯ ИНТЕЛЕКТ В  

УПРАВЛЕНСКО КОНСУЛТИРАНЕ  В ТУРИЗМА 
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УНСС- София 

 

APPLICATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN  

MANAGEMENT CONSULTING IN TOURISM 
 

Danail Alekov, PhD Student, Department Economics of Tourism,  

UNWE- Sofia 

 
Резюме. Докладът изследва потенциала на консултантски услуги за компенсиране на 

липсата на персонал в туристическия сектор чрез трансформация към интелигентен туризъм с 

изкуствен интелект. 

Над 62 млн. служители в сферата на туризма загубиха работата си през 2020 г. поради 

коронавируса. С намаляването и отпадането на ограниченията за пътуване, броя на туристите се 

увеличава и значително изпреварва темповете на възстановяване на загубените работни места. 

Това води до недостатъчен персонал в отделни туристически сектори.   

Приложението на технологични решения от интелигентния („смарт―) туризъм е една от 

възможностите за увеличаване на капацитета на туристическата индустрия. Физическият контакт 

е от голямо значение при предоставянето на туристически услуги, но изкуствения интелект 

навлиза в голяма част от сектора и приложението му ще се увеличава. 

Въздействието върху туризма от трансформацията към услуги с изкуствен интелект и 

постигнатите резултати ще увеличи търсенето към консултанти, които да обезпечат процеса във 

фирмите от различните туристически сектори. 

 

Ключови думи: технологии, консултант, дигитална, инфраструктура, интелигентен, 

туризъм 

 

Summary. The report explores the potential of consulting services to compensate the staff 

shortage in the tourism sector through the transformation to smart tourism with artificial intelligence. 

More than 62 million tourism workers lost their jobs in 2020 due to the coronavirus. With the lost jobs in 

tourism and the lifting of travel restrictions, tourists are increasing much higher than the recovery rate of 

lost tourism sector jobs. This leads to staff shortages in some tourism sectors. 

The application of technological solutions from smart tourism is one of the opportunities to increase the 

capacity of the tourism industry. Physical contact is important in the provision of tourism services, but 

artificial intelligence is entering much of the sector and its presence will increase. 

The impact on tourism of its transformation with artificial intelligence services will increase the demand 

for consultants to ensure the process in companies from different tourism sectors. 

 

             Key words: technologies, consultant, digital, infrastructure, intelligent, tourism 

 

Въведение 
 

Проблемът с липсата на персонал е актуален в голяма част от икономическите 

отрасли, но туристическият сектор беше един от най-засегнатите след настъпването на 

пандемията от Covid-19. 
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Целта на настоящия доклад е да изследва връзката между предлагането на 

консултантски услуги в областта на изкуствения интелект като инструмент за 

преодоляване на липсата на персонал в туристическият сектор. 

Предметът на изследването са общите тенденциите в туризма, информационни 

технологии и консултантски услуги в периода след настъпването на пандемията, по 

отношение приложението на изкуствен интелект.  

Обект на изследването е приложението на консултантските услуги по дигитална 

трансформация в туристическия сектор. Задачите на доклада са открие връзка между 

консултантските услуги в областта на изкуствения интелект и преодоляване на 

проблемите в туристическия сектор по отношение текучеството и липсата на персонал. 

През 2019 г., година преди СЗО да обяви глобална пандемия, едно от всяко 

четвърто новооткрито работно място е в сферата на туризма (Misrahi, T. & Jus, N., 2021, 

p. 3). Ръстът на туризма в периода 2011 – 2019 изпревари световния икономически 

растеж, а през следващото десетилетие се очакваше да бъдат създадени над 100 млн. 

нови работни места. 

През 2020 г. тези тенденции бяха променени – загубени бяха над 62 млн. 

работни места в сферата на туризма (Statista, 2022). Това доведе до значително забавяне 

на прогнозите за растеж и откриването на нови и/или възстановяването на 

съществуващите работни места е затруднено. 

С отпадането на противоепидемиологичните мерки на много места по света, 

световното търсене за пътувания се увеличи значително. Туристическите обекти все 

още не са осигурили необходимия обслужващ персонал за посрещане на туристите, 

защото търсенето изпреварва значително процеса по назначаване. 

Проблемът с липсата на персонал е причина компаниите да търсят алтернативни 

решения, в това число и технологични. През 2020 г. се забелязва ръст в търсенето на 

консултантски услуги в областта на информационните технологии. Работодателите 

виждат, че назначаването на персонал не може да отговори на нарастващото 

потребление на туристически услути, затова се обръщат към професионални 

консултанти в търсене на решение. 
 

Изложение 

 

Литературен обзор 

Проблемът се задълбочи с настъпването на пандемията и изследването отчита 

липсата на все още достатъчен обем научна литература по въпроса. Направен е преглед 

на годишни доклади за различни икономически отрасли – туризъм, консултантски 

услуги и информационни технологии, за периода след 2020 година, като Emerging Jobs 

Report (LinkedIn, 2020), Management Consultancies Association Annual Industry Report 

(MCA, 2021) и Staff Shortages (World Travel & Tourism Council, 2021). Включени са 

статистически данни и са прегледани интернет източници, в т.ч. научни публикации. 

Формулирана е хипотеза, че консултантските услуги в областта на изкуствения 

интелект могат да намалят зависимостта на работодателите в туристическия сектор от 

текучеството на персонал и забавения процес на назначаване на работници. 

В годишния доклад на LinkedIn за 15-те най-перспективни професии Emerging 

Jobs Report през 2020 година, се наблюдава значителен ръст като цяло в ИТ сектора. 

Средният ръст за 14 от 15-те най-търсени позиции е между 24% и 40%. На фона на 

загубените 62 млн. работни места в сферата на туризма, ИТ сектора е един от най-
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перспективните. Съкратените служители в сферата на туризма са потърсили реализация 

в други сектори, в т.ч. ИТ сектора. 

Средногодишният ръст на най-перспективните позиции в доклада е значително 

по-висок, в сравнение с годините преди настъпването на пандемията. Най-

перспективната позиция е специалист по изкуствен интелект, където ръстът е над 70%. 

Масовите съкращения в областта на туризма през 2020 г. поради пандемията 

водят до ускоряване на търсенето на технологични решения. От всички загубени 62 млн. 

работни места в сферата на туризма през 2020 г., повече от половината са в региона 

Азия – Пасифик (над 34,1 млн.). След тях най-силно е пострадал региона Африка със 7,2 

млн. загубени работни места, Северна Америка със 7,1 млн. и Латинска Америка с 4 

млн. В Европа са загубени 4 млн. работни места в туризма, в Близкия изток – 1,2 млн., а 

в Карибския регион – 700 хил. 

Следва да се отбележи, че Азия и Африка са регионите, където ваксинационния 

процес протича най-бавно и мерките срещу свободното пътуване се задържаха повече от 

2 години. Някои държави в тези региони все още не позволяват пътуване, а в 

допълнение много от тях са сред най-слабо развитите в света и пандемията увеличи 

бедността. Липсата на нови работни места в туризма за толкова дълъг период води до 

търсене на алтернативи сред много работници.  

В годишния доклад на Асоциацията на управленските консултанти MCA Annual 

Industry Report за 2021 г., са направени измервания на ръста на пазара спрямо 

преходната година. През 2020 г. се наблюдава ръст от 4,5% в консултантския сектор във 

Великобритания, а извън Европа този ръст е много по-голям. Това по себе си не е висок 

ръст, като преходната година е бил 7%. Забелязва се обаче сериозна промяна в 

търсенето по отношение на големите консултантски компании и останалите. Ръстът в 

предлагането на услуги от малки и средни консултантски компании е съответно 33% и 

35%, а при най-големите фирми дори се забелязва спад от 2%. Пазарният дял на 

големите консултантски компании намалява от 88% до 79%. Увеличава се търсенето на 

консултанти в областта на информационните технологии. 

 

            
 

Фигура 1. Загубени работни места заради Covid-19 през 2020 година по 

региони (Statista 2022) 
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В същото време, се забелязва значителен ръст на потреблението на онлайн 

услуги. Тази тенденция е значително по-висока в развитите държави, като в 

Съединените щати през периода февруари – април 2020 г. ръстът е еквивалентен на 

общото увеличение през последните 10 години. В Австралия, ръстът за същия 

период е еквивалентен за последните 5 години. 

Тези тенденции ще продължат и след пандемията, поради което следва да се 

очаква значително увеличение на търсенето и предлагането на онлайн туристически 

услуги.  

     
 

Фигура 2. Ръст на запитванията в онлайн търговията в Австралия и САЩ 

в периода февруари – април 2020 (Shawspring Research, 2020) 

 

Изкуственият интелект (AI, Artificial Intelligence) от своя страна оказва все 

по-голяма роля в икономиката и сме свидетели на своеобразна революция в 

приложението на AI (Lloyd-Collins, K., 2022). Особено голямо е влиянието на 

изкуствения интелект в приложението на онлайн услуги. Туризмът не е изключение 

- закупуването на самолетни билети, резервациите за хотелско настаняване и 

сключването на туристически застраховки вече са изцяло онлайн процеси, което 

води до загуба на много физически работни места в туристическия сектор. 

Същевременно, обаче се отварят нови работни места за обслужване на клиенти през 

дигитални платформи. 

 

Методика и резултати на изследването 

Връзката между предлагането на консултантски услуги в областта на 

изкуствения интелект и липсата на персонал в туристическия сектор е проучена чрез 

анализ на вторични данни, статистически и литературен обзор. 

Извършен е преглед на публикации от различни икономически отрасли – 

туризъм, информационни технологии и консултантски услуги. Обхванат е периода 

след настъпването на пандемията през 2020 г. и е направена съпоставка на данните. 

Направена е съпоставка на данните от различните икономически отрасли за 

проверката на хипотезата. 

Статистическите данни, посочени по-горе в т. 2.1 показват, че приложението 

на изкуствения интелект има голям потенциал сред засегнатите от пандемията 

работни места в туристическия сектор. Назначаването на персонал в туристическия 
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сектор се случва на сезонна база, когато туристите се увеличават значително за 

кратък период от време. Това допълнително затруднява работодателите в процеса по 

назначаване на персонал и управление на човешките ресурси. 

Необходим е бърз и навременен процес по назначения, така че 

туристическите обекти да работят на максимален капацитет преди откриването на 

сезона. Липсата на дългосрочна ангажираност прави много от предлаганите позиции 

недостатъчно атрактивни за работниците, които биха искали да се развиват. 

Текучеството също е често срещан проблем, който винаги е предизвикателство пред 

работодателите. 

Наблюденията върху начина на предоставяне на услуги в хотели, ресторанти, 

летища и други елементи от туристическата инфраструктура, след пандемията 

показват все по-голям дял на изкуствения интелект в едно туристическо пътуване. 

Подобни резултати са видни и в управлението на дестинациите, при които 

дори такива в България, като Созопол, са наградени с приза за Smart city за 2021. 

(Янева и Донева, 2022). Това е резултат от предлагането на безплатни WiFi зони и 

мобилно приложение с информация за услуги и емблематични обекти, промени в 

общинските паркинги, които са снабдени със специализирани LPR камери за 

разпознаване на регистрационните номера, както и автоматизирана система за 

управление на паркоместата в услуга на собствениците на хотели и къщи за гости на 

територията на Стария град. Предлагането на повечето от тези услуги не би било 

възможно без системите за изкуствен интелект.  

Според проведено емпиричното изследване за анализ и оценка на 

инструментите на интернет маркетинга в СПА туристическа локация Велинград 

(Цонев и Златанова, 2021), се доказва, че чрез ефективното приложение на онлайн 

туристически платформи в 5-звездни хотели, туристите оценяват във висока степен 

приложението на интернет маркетинга в дейността на изследваните хотели. В тази 

връзка се обобщава, че нашите бизнес хотели пет звезди във Велинград могат да 

посрещнат новите предизвикателства в съвременната дигитална среда. 

Местата за настаняване предлагат системи за самостоятелен чек-ин (self 

check-in) в извънработно време. Увеличават се дела на системите за самостоятелно 

чекиране на багаж и самостоятелен паспортен контрол на летищата. Тези стъпки са 

ясен индикатор, че липсата на персонал се очаква да продължи да изостава спрямо 

търсенето на туристически пътувания. 

Не трябва да се пропуска и фактът, че туристите също развиват своите 

умения за работа с електронни платформи в дигитална среда. Дигиталните умения и 

компетенции на пътуващите поставят по-високи очаквания към предлагането на 

туристическите услуги. Още през 2010 г. е установено, че туристите са станали по-

квалифицирани при работата с ИКТ (Halalau, 2010), след като са намерили начин за 

спестяване на време и разходи при ползването на интернет. 

Приложението на изкуствения интелект в туризма от една страна дава 

възможност за преодоляване на проблема с липсата на персонал, а в дългосрочен 

план спестява високи разходи за персонал. Възможно е да бъде и мярка срещу 

инфлацията, като осигури стабилност и предвидимост на разходите за предлагане на 

туристическите услуги, но това е предмет на последващо изследване. 

Икономическите процеси водят до ръст в търсенето на технологични 

решения за тези проблеми. Големите компании в сферата на ИТ се разширяват 

глобално и изнасят все по-голяма част от дейностите си в развиващите се страни, за 

да отговорят на световното търсене. При тях не се наблюдават проблемите на 
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туристическия сектор в процеса по назначаване на персонал. Възнагражденията са 

високи и не се изисква образователен ценз, като се осигуряват достъпни и дори 

безплатни обучителни курсове и преквалификация за привличане на персонал от 

други сектори на икономиката, в т.ч. и от туризма. Този процес се ускори значително 

през последните 2 години. С оглед на продължаващото търсене и тенденции в 

туризма, притока на преквалифицирани служители от туризма в ИТ сферата се 

очаква да продължи. 

По отношение на предлаганите позиции за ИТ специалисти, през 2020 г. се 

забелязва необичайно висок ръст в търсенето на ИТ специалисти в една конкретна 

позиция - специалист по изкуствен интелект. За разлика от ръста в назначенията на 

ИТ специалисти в други области, който не надвишава 40%, то за специалистите по 

изкуствен интелект този ръст е със 74%. Обяснението за това е високото търсене за 

решенията, които изкуствения интелект предлага във всички области на 

икономиката, в т.ч. и туризма. Ръстът е устойчив и не е породен единствено от 

съкращенията на персонал поради Covid-19, което дава основания да се смята, че ще 

продължи и след пандемията. 

Данните за общото търсене на консултантски услуги показват устойчив ръст 

през годините, но не се забелязва сериозно увеличение с настъпването на 

пандемията – около 4,5%. При по-детайлен преглед обаче се открояват значителни 

промени във вида на консултантски услуги, които се търсят. 

Значителен ръст през последните години се наблюдава в търсенето на 

консултанти по дигитална трансформация (digital transformation, DX). Очакванията 

са ръстът на инвестициите в дигитална трансформация да бъде над 20% (Morgan 

Stanley, 2020) на годишна база в периода до 2025 г. Може да се направи 

предположението, че търсенето на консултанти по дигитална трансформация ще 

последва този ръст, породен от увеличеното търсене.  

От годишния доклад на MCA (Annual Industry Report, 2021) се забелязва 

увеличен дял на по-малките консултантски компании, за сметка на големите, при 

предоставянето на консултантски услуги. По-малките консултантски компании имат 

своите предимства и може да се предположи, че в консултантския сектор се 

увеличава търсенето на уменията, отколкото на организациите. Търсенето на умения 

отдавна е водещо в сектора на информационните технологии, а работното място в 

много случаи не е необходимо, тъй като услугите се предоставят изцяло онлайн. 

В условията на дистанционна работа за организациите е важно да получат 

консултантските услуги навреме. Получаването на тези услуги извън офисната среда 

се увеличава, с което се отслабва ролята на организацията. Важен е директният 

контакт с консултанта, който е специалист в съответната област. 

От събраната информация може да се допусне, че търсенето на консултанти 

по дигитална трансформация ще се увеличава паралелно с нарастването на дела на 

малките консултантски организации. Очаква се това да доведе и до ръст на 

консултантите на свободна практика с познания в дигиталната трансформация, 

които да запълнят вакуума от увеличаващото се търсене. 

Консултантският сектор не е изолиран от останалите сектори в икономиката 

и при него също се наблюдават промените, свързани с въвеждането на изкуствения 

интелект. Проучване (Mihalicz, 2021) е установило, че 27% от работата на 

управленските консултанти може да бъде заменена от изкуствения интелект. 

Следва да се отчете фактът, че потенциалния обхват на изкуствения интелект 

ще се разраства значително с въвеждането на 5G технологиите. Възможностите, 
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които се предоставят от изграждането ѝ, надхвърлят прогнозите за техния дял след 

въвеждането на 5G. Темпът на внедряване и дигитална трансформация може да бъде 

значително ускорен, като това се наблюдаваше много силно в периода след 

настъпването на пандемията. В този смисъл, консултантите по дигитална 

трансформация имат възможност да станат част от процеса по внедряване на 

иновативни продукти в широк спектър от услути, в т.ч. и туристически. 

Дигиталната трансформация включва преструктуриране на дейността на 

организацията и ангажиране на човешки ресурси за предоставянето на иновативни 

услуги, за сметка на дейности с отпаднала необходимост в условията на онлайн 

среда. Преквалифицирането на служители в рамките на организациите от друга 

страна е инструмент за запазване на работните места. В този смисъл, 

трансформацията към дигитални услуги не винаги е свързана със загуба на работни 

места. При очертаващия се недостиг на нови служители във всички сфери, в т.ч. в 

туризма и информационните технологии, използването на съществуващите човешки 

ресурси е от решаващо значение. 

Внедряването на подходящи системи за изкуствен интелект в допълнение 

към преквалификация на служителите, е подходяща възможност за малките и средни 

консултантски компании, която да предложат на своите клиенти. Организациите, 

които все още не са стартирали процеса по дигитална трансформация или не са го 

завършили ефективно, имат нужда от експертна помощ в това отношение. Този 

процес е необратим с развитието на технологиите и забавянето може да причини 

загуба на пазарен дял, по-слаби икономически резултати от конкурентите и дори 

невъзможност за работа в някои сфери на работа. На практика, забавянето в това 

отношение е косвена причина за по-ниските финансови резултати на организацията, 

което води до по-ниско възнаграждение и всички последици от това. 

Изкуственият интелект може да повиши добавена стойност, която 

произвеждат служителите, съответно да доведе до финансови стимули и да намали 

текучеството в сектора. Дигиталната трансформация има потенциала да разреши 

проблемите с назначенията в туристическия сектор. Ролята на консултантите в този 

процес е от решаващо значение, като е важно да имат съответните познания в 

областта на туризма и да разширят обхвата на услугите, в които да се приложат 

системите на изкуствения интелект. 

Това на практика потвърждава хипотезата, че консултантските услуги в 

областта на изкуствения интелект могат да намалят зависимостта на работодателите 

в туристическия сектор от текучеството на персонал и забавения процес на 

назначаване на работници. 

1.1. Дискусия 

Процесът по трансформация, вкл. дигитална, се сблъсква с някои ситуации, 

които могат да провалят успешното внедряване. За подобни услуги винаги е 

препоръчително да се наемат външни консултанти, които да нямат пряко отношение 

към оперативните процеси на организацията. Търсенето на консултанти е основно 

заради техния външен поглед върху работата на организацията, придружен от 

съответната експертиза в областта на туризма или информационните технологии.  

В зависимост от начина на работа на консултанта и използваните методи, 

възникват различни ситуации във взаимодействието със служителите на компанията.  

При провеждане на индивидуални интервюта или фокус групи със служители, не е 

изключено да бъде получена съпротива за предлаганата трансформация. 

Изкуственият интелект, свързан по начало със заместването на човешка дейност, 
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може да се разглежда като опасност за работните места на служителите. Въпреки, че 

служителите могат успешно да взаимодействат със системите на изкуствения 

интелект, като се преквалифицират, вместо съкратят, е нужно да бъде отделено 

достатъчно време за запознаване на служителите и ръководителите с този процес. 

Технологиите от своя страна се развиват твърде бързо и изпреварват 

значително процесите по внедряване. Дигиталната трансформация може да отнеме 

по-дълъг период от време, особено в някои по-големи компании. Това може да 

доведе до намаляване на икономическите резултати в такива организации и да е 

причина за взимане на ръководни решения, които да забавят допълнително процеса 

по внедряване. Тестовият период също може да забави трансформацията. 

Предвид бързото развитие на технологиите, съществува риск към момента на 

внедряване на съответна система за изкуствен интелект, същата вече да не е 

актуална или да е необходима подмяна на хардуерно оборудване. Това следва да се 

предвиди при вземането на решение за дигитална трансформация, като риск. В 

случай, че организацията не е готова да поеме такъв риск, по-добре да се предложи 

внедряването на по-стара технология, която работи успешно и няма да струва 

толкова скъпо. 

Практика в предлагането на някои консултантски услуги, е прилагането на 

едно и също решение за различни клиенти. Това ще доведе до намаляване на 

разходите, но може да ограничи приложението на внедрената технология, с оглед 

потребностите на организацията. 

Повишаването на цените и услугите в условията на глобална инфлация ще 

даде предимство на онези системи за изкуствен интелект, които е доказано, че 

работят успешно и има готовност за бързото им внедряване. Това отваря 

възможности както за консултантите по дигитална трансформация от големите 

компании, така също и от по-малките такива, вкл. на свободна практика, които имат 

портфолио от решения за туристическия сектор. 

Инвестицията в системи за изкуствен интелект дава възможност на 

организациите да направят по-добри прогнози относно цените на предлаганите 

услуги в дългосрочен план. Също така намалява зависимостта от проблемите, 

свързани с текучество и назначаване на персонал в туристическия сектор. Предвид 

увеличаващите се цени на услугите, системите за изкуствен интелект имат 

потенциал за добра възвръщаемост на инвестицията. В този смисъл е възможност 

това да се разглежда и като мярка срещу инфлацията, тъй като осигурява стабилност 

и предвидимост на разходите за предлагане на туристическите услуги. 

 

Заключение 

 

Настоящият доклад помага на консултатите по дигитална трансформация да 

се насочат към разработването на решения за туристическия сектор, базирани на 

изкуствения интелект. Проблемът с липсата на персонал в този сектор ще се 

задълбочава, поради изпреварващото търсене и от консултантите се очаква да 

предлагат навременни решения. В този смисъл, консултантите по дигитална 

трансформация имат възможност да станат част от процеса по внедряване на 

иновативни продукти в широк спектър от услути, в т.ч. и туристически. 

Развитието на 5G технологиите дава широка перспектива за приложението 

на изкуствения интелект и предлагането на услуги в туристическия сектор. Освен 

наемането на консултанти по дигитална трансформация, организациите следва да 
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инвестират и в подобряване на човешките ресурси, в т.ч. преквалифициране на 

служителите. Това ще запази съществуващите работни места, ще увеличи 

произвежданата добавена стойност на услугите и ще повиши финансовите резултати 

на организацията. 

Внедряването на подходящи системи за изкуствен интелект в допълнение 

към преквалификация на служителите, е подходяща възможност за малките и средни 

консултантски компании, която да предложат на своите клиенти. Приложението на 

изкуственияо интелект в туризма от една страна преодолява този проблем, а в 

дългосрочен план спестява високи разходи за персонал, поради което търсенето на 

тези услуги ще продължи да нараства. 

 

Литература: 

 
Цонев, Н. (2013). Маркетинг на туризма, ИК – УНСС 

Цонев, Н., Златанова, З. (2021) Приложението на интернет маркетингът в 

управлението на 5 звездни хотели във Велинград. Сборник с доклади от юбилейната научна 

конференция с международно участие „Туризмът и свързаност“, 25 юни 2021, 

Икономически университет – Варна, стр. 312-316 

Янева, М. (2011). Хармонизиране качеството на продукта на туристическите 

агенции в България с европейските добри практики, Авангард Прима 

Янева, М., Донева, В. (2022). Добри практики на лидерите в управлението на 

дестинациите – вече и в България, Bgtourism.bg: https://bgtourism.bg/16052022-velingrad-

meeting-destination (посетен на 15.06.2022 г.) 

Digital Transformation's New Urgency in the Era of COVID-19 (2020). Morgan Stanley 

Research 

Employment loss in the travel and tourism industry due to the coronavirus (COVID-19) 

pandemic worldwide in 2020, by region (2022) Statista 

Halalau, A. (2010), E-Tourism – an important element between hotel and travel agency 

professional relationship. International conference Entrepreneurship in The Hospitality Industry, 

14-15 October 2010, Babes-Bolyai University Cluj-Napoca, Romania, p. 25-33  

Lloyd-Collins, K. (2022), Artificial Intelligence: The Secret To Staff Shortages. Chat2.com 

Misrahi, T. & Jus, N. (2021). Staff Shortages. World Travel & Tourism Council. 

Mihalicz, D. (2021), Management Consulting Has a 27% Likelihood of Automation – Should 

You Worry?, International Council of Management Consulting Institutes (ICMCI) 

MCA Annual Industry Report 2021 (2022) Management Consultancies Association (MCA) 

Emerging Jobs Report 2020, LinkedIn 

Thurot J. & Thurot, G (1983) The ideology of class and Tourism Confronting the discourse 

of Advertising 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bgtourism.bg/16052022-velingrad-meeting-destination/
https://bgtourism.bg/16052022-velingrad-meeting-destination/


99 
 

СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ – АРТЕФАКТИ И ПЕРСПЕКТИВИ 

 

Доц. Д-р Камелия Нарлева, ВВМУ “Н. Вапцаров“ - Варна 

 

Доц. Д-р Силвена Денчева Йорданова, ВУМ - Варна 

 
SOCIAL RESPONSIBILITY – ARTEFACTS AND PERSPECTIVIES 

 

Assoc. prof. Kameliya Narleva,  PhD, Naval Academy „Nicola Vapcarov” - 

Varna 

  

Assoc. prof. Silvena Yordanova, PhD,  VUM - Varna 
 
Резюме: Въпросите адресирани към социалната отговорност имат нарастваща 

значимост и приоритет. Сред водещите предпоставки за това са глобализацията, ролята на 

знанието, на информацията, на културния диалог, нарастването на значимостта на 

социалните фактори в управлението и пр. Натрупването на критична маса изследвания 

относно ролята на социалните фактори в управлението обуславят технологичните причини, 

кореспондиращи още с управленските методи, механизми и модели, така необходими за 

постигане на желаните параметри в развитието на организациите, икономиките и обществата.  

Поради съображенията, в доклада е изследвана актуалността на съвременна 

управленска концепция, наречена „социална отговорност―. Изведени са актуални въпроси 

относно нейното определяне, представени са насоки за приложението на тази управленска 

технология, както и са доказани твърдения относно аспеките при нейното приложение. 

 

Ключови думи: социална отговорност, подходи, функции, приложен аспект. 

 
Abstract. Social responsibility has attacted significant interest and importance. The 

globalization, the role of knowledge, information, cultural dialogue as well as the uprising 

importance of social factors in governance are among the leading factors. The accumulation of 

critical mass research on the role of social factors in governance determine the technological 

reasons corresponding to management methods, mechanisms and models so necessary to achieve 

the desired parameters in the development of organizations, economies and societies. 

For this reason, the paper presents the relevance of a modern governance concept called 

"social responsibility". Current issues regarding its definition are presented, guidelines for the 

application of this management technology are presented, as well as statements about the aspects of 

its application are proved. 

 

Key words: Corporate social Responsibility, Approaches, Functions, Empirical Approach. 

 

Въведение 

 
The concept of corporate social responsibility is a multifaceted and its roots dated 

from the industrial revolution in such a way that many social problems appeared as a 

consequence from the industrialization such as high level of criminality and abusive 

labour. In this regard, the questions about well being of workers and social communities 

appeared on the front (Srivastava & Sahay, 2017).  It is also considered that CSR has a 

Roman origin, expressed in in orphanages, asylums, hospitals and homes for the poor and 

the elderly (Chaffee, 2017). In the Middle Ages, CSR was implemented by many 
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charitable institutions such as in religious ones.Later it was introduced into municipality as 

well as educational institutions by the English law  (Talenti, 2022).  

Issues related to social responsibility are of utmost importance and priority among 

modern organizations. The reasons analyzed in a narrower research aspect are of a social 

and technological nature. Social preconditions emphasize the changes in people's lives as a 

result of the formation and realization of social responsibility. The management concept is 

increasingly used in identifying and meeting the social and economic needs of people in 

the organization and beyond. The accumulation of a critical mass of research on the role of 

social factors in management determines the technological reasons, corresponding to the 

management methods, mechanisms and models, so necessary to achieve the desired 

parameters in the development of organizations, economies and societies.  

The origin of the CSR can be traced in the religios context as the Christian 

religious philosophy began changing its attitude to more abiding social contexts as poverty 

and female and child labour were rampant across most parts of Europe, including England 

in Eighteenth and Nineteenth century (Mauricio, Lara, & Bryhidur, 2019).  Thus the 

philosophy of Victorians turned its focus on the social well being and needs of the working 

people by giving them  welfare schemes in US and Europe (Mauricio et al, 2019).  

Different Christian associations were founded in the middle of 18th century such as the 

Young Men‘s Christian Association (YMCA) (1844) in order to see how values and 

morals of Christians are applicable in the business environment (Mauricio et al., 2019). 

The origin of the term "social responsibility" is not unambiguously defined. On the 

one hand, the social responsibility of business has its prototype, namely the examples of 

prominent "socially enlightened leaders" of the nineteenth and twentieth centuries. The 

initiative, from another research perspective dates from the mid-1960s to the time of the 

American corporate scandals and directly to the Watergate case in the early 1970s (Loew, 

D., 2004, p. 23). 

There is no universal definion of the term of CSR. It is controversial from where 

the concept origins. Some authors consider that it has a legal origin related to following the 

rules and laws. Other considered CSR as a charity of the business (Khan et al., 2012). This 

view is also held by Brandao et al.(2013), who argue that while it is paramount for 

businesses to act within the provided legal framework, following legal regulations alone is 

not enough if CSR was to be used as a tool for success. 

The current debate on the subject originates in the United States, where it began 

with the publication of an article by Nobel laureate M. Friedman in 1970. In it, he clearly 

denies the idea that any company should deal with things that do not relate to the essence 

of its main mission, namely, to increase the value of shares or profits (Friedman, M., 1970, 

p. 34). D. Lad shares a similar opinion. In a study from the same year, he noted that it is 

inappropriate to raise moral expectations of business. These expectations, according to the 

author, are "... outside the corporate culture and are even missing in the organizational 

vocabulary" (Ladd, 1970, p. 490). Although Friedman and Lad have substantial reasons for 

their views from the standpoint of their time, in more recent discussions almost no one 

disputes the fact that social responsibility is a topical and important topic, not "delusion", 

"socialism" or "Actions of socialist enterprises" (Narlev, 2014, p. 65; Koleva, 2005 p. 

450). 

The relevance of the concept in our time is displayed in Table 4.1. As stated there, 

social responsibility is a particularly popular topic. According to a content analysis from 

2021, for example, in company press release and other documents, the word 

"responsibility" is found a considerable number of times, as well as the word "profit". This 
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fact confirms the existing difference in the understanding and content of the concept of 

"corporate social responsibility", from the time of the concept to the present day. 

 

Table 1. 

Frequency of meeting of the term corporate social responsibility 

and other terms on the Internet, 2021 

Topic Internet results (millions) 

Corporate civil society 1.23 

Corporate sustainability 1.94 

Ethical enterprise 2.73 

Social responsibility 7.18 

Corporative and profit 10.4 

 
1. Social responsibility - artifacts, approaches and perspectives 

 

Nowadays, CSR includes diverse and interrelated issues, both strategic and 

operational, including: environmental protection, sustainable development, 

sustainable growth, economic indicators of the organization, sponsorship and 

donations, quality control, protection of the working environment, health, safety of 

people, stakeholders, etc.  perspectives. As a result, the concept of CSR CO has  

various interpretations by different people, as it is clear in the table below. 

 

Example 1. 

Empirical analysis on corporate social responsibility 

 

An empirical study conducted in the United States in 2017 aims to define 

what is meant by the term corporate social responsibility by “unbiased 

respondents” - randomly selected citizens (Mazurkewich, 2016, p. 3). Comparing 

the results of the last two years, it turns out that the number of those who cannot 

give an opinion on the issue is halved. 23% of respondents believe that the 

responsibility of the company should mean responsibility to the local community, 

27% - responsibility to the employees of a company, 12% - responsibility to the 

environment, 16% - offering quality products from the organization, 3% - charity 

and 16% do not have a ready answer. 

Another survey within the EU shows that 42% of the surveyed managers of 

142 multinational companies determine that taking CSR is of great importance in 

making strategic and operational business decisions (Roy., 2016, 40-41). Another 

42% believe that CSR is an important factor, but it is only one of many others that 

have a role to play in management decisions. Only two percent of respondents found 

that CSR is an insignificant indicator for the company.  

In a study of the Bulgarian Black Sea municipalities in 2021 with a focus 

group of the residents of Varna, in answer to the question: "Are you familiar with 

the concept of corporate social responsibility and is it important to you?, it was 

found that, not a small percentage - 27% - of the respondents admit that they are not 

aware of what CSR is and how the concept is related to environmental protection. 

However, 80% of the respondents in the survey believe that CO is of great 

importance for society and social development. 
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In a study dedicated to the social and charitable events of business in 

Bulgaria, covering 50 organizations, we proved that the main form of manifestation 

of social responsibility of companies is giving. According to the results, 60% of the 

business in our country is engaged in charity in one way or another. Most often, 

donor companies state that their main reason for making donations is their 

philanthropic mood and moral choice - 65%. In second place in the "Bulgarian" 

motives for donation follows the opportunity to improve the image of the 

organization in society - 33%. According to our research, the prevailing opinion in 

Bulgaria is that donation brings both benefits and problems. The most frequently 

mentioned problems are that the donor activity leads to an increase in tax audits, or 

new "applicants", while companies do not report an increase in customers or other 

benefits from the improved public image. Respondents are of the opinion that our 

country lacks economic mechanisms to push companies to charity, and "activity 

bonuses" are mainly related to approval by customers and especially by employees 

(Narleva, 2011, p. 90). 

 

In recent decades, the concept of social responsibility has developed both in 

theory and in application, both in quantitative and substantive terms. As a result, it is 

established that profit, both in the past and today, is a basic quality of enterprises. 

However, modern research and analysis assume that according to a number of 

circumstances - deterioration of the planet, loss of species and populations, 

increasing social inequality, etc. - the achievement of profit should be in harmony 

with corporate responsibility, environmental and social utility of organizations. In 

support of this, a study by T. Gorney proves that the expansion in the field of CO 

leads to a change in the views of researchers, practitioners, politicians in different 

parts of the world as it is obvious from table 2. 

 

Table 2. 

Evolution of the concept of CSR  
Author Statement 

 

 

M. Friedman, 

  American economist, 

1970 

„ But the doctrine of "social 

responsibility" taken seriously, 

 would extend the scope of the political 

mechanism to any human 

 activity ... This is a fundamentally 

subversive doctrine in a free 

 society, where business has one and only 

one social responsibility –  

to use its resources and engage its 

activities in increasing the profit,  

observing the rules of the game, ie to act 

in free competition, 

 without fraud. " 

M. Line, 

Director of the corporate social 

responsibility network 

(csrnetwork), 2006 

"Social responsibility has different 

meanings today in different parts 

 of the world. In some countries, such as 

France and the  

United Kingdom, corporate social 

responsibility is the attitude  
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towards employees and human resources 

issues. In the United States, 

 companies believe that they must first 

make a profit, and then part of it can be 

used for a good cause. ‖ 

M. Hodge, 

Minister for Industry and 

Rural Development, United 

Kingdom, 2007 

"I am pleased that we are taking 

responsibility for corporate social  

responsibility. I expect British business to 

work in such a way that  

environmental protection and community 

cohesion are seen as an 

 integral part of sustainable economic 

growth and business prosperity. 

V. Matalie, 

Director of the European 

Commission Directorate, 2009 

 

"Corporate social responsibility is on the 

way and will probably 

 have the same evolution as the 'universal 

quality' revolution of the  

1980s: in 10 years, the approach will be 

fully accepted as a 'standard  

business practice' for most companies." 

T. Gorney, 

Executive Director of the 

International Environmental 

Management Network; leader 

of 20 research projects funded 

by the EU and other donor 

organizations for the 

development of CSR, 2010 

 

„ Due to the basic laws of nature and 

society, the current system is 

 not sustainable. Even if we do not accept 

the idea of imminent 

 catastrophe, the future is only possible 

with fundamentally more 

 responsible companies than there are 

now. It's a new type of  

economy, with a new type  of front-line 

business. " 

Brusseau (2019) CSR involves the company's 

responsibility to ethically interact  

with the community's welfare while 

making profits 

Brin & Nehme, 2019 CSR includes four 

obligations/responsibilities: Economic 

 (assuring the firm‘s profits and success), 

Legal  

(abiding laws and regulations), Ethical 

(avoiding arming people and the 

environment), and Philanthropic by 

contributing to welfare projects and 

programs (Brin & Nehme, 2019) 

 

The table is adapted by the author from Gergey, 2011 

 

As it is clear from the table above CSR includes different perspective. On 

business side, to engage the business in CSR or not has not been critical for the 

success of a business (Burns, 2021). Before pandemic situation, CSR was 

considered mainly in terms of taking care about climate changes and global warming 
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and looking for sustainability in the business (Burns, 2021). The covid situation has 

made a turn in the way CSR has been approached as businesses start to think more 

about the ways to  provide support  to their staff by offering them remote work 

opportunities (Burns, 2021). 

The business today is focused on providing value not only for its customers, but 

also well being of the local community, the shareholders and whole society. The modern 

concept of ‗giving back‘ to the community is no longer interpted in terns of charity actions 

on behalf of the companies. The concept of CSR nowadays is directed towards establishing  

an organizational system in which businesses  do their best to live by and thus form a 

positive brand image (Leavy, 2016). 

The analysis of the last two definitions shows to whom the CO is due. The 

answer, following the example of the classical economy, determines the exceptional 

importance of shareholders. According to the modern concept of stakeholders, 

however, companies are committed to all parties that are affected by the existence 

and functioning of the company in one way or another as it is shown on figure 1. 

 

 

 

Figure 1. The stakeholders of the the company  

 

The concept of CSR has many applications and can be viewed from various 

perspectives as it became clear already. It concerns all the stakeholders, the environment, 

the local community, the staff of the company that decides to apply it. Staff as one of the 

targer to which CSR is focused is not studied much in terms how it is affected by current 

CSR initiatives that company undertakes. In this regard the researchers Hassanie, 

Karandas, & Emeagwali (2021) studied how CSR programs  affect on healthcare workers 

in Lebanon. In the study took part 54 of the targeted 133 Healthcare Workers.  The focus 

of the study was the link between  how employees perceive CSR and how it impacts on 

their identification to the company, extra role performing, employee attachment, and 

employee organization.  Results confirmed that a positive link exists between employee 

perceptions on CSR and  their organizational identification and attachment (Hassanie et al., 

2021).  To sum up, the study showed that staff working in companies that recognize them 

through CSR initiatives are prone to and would like to be identified with the organization 

than those whose organizations do not engage them through CSRs.  
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The study above showed that identification with companies have a positive affect 

on employees as identified with the organization are more prone to having a positive 

relationship with their employers (Hassanie et al., 2021).  

 

Conclusion 

 

In summary, the topic of social responsibility has a long historical heritage 

in addition to its current presence. The study of historical concepts, as well as the 

development of more modern concepts of social responsibility allows us to trace 

both the genesis and evolution of the idea, to "illuminate" additional topics and 

perspectives. Social responsibility as a current management concept provides new 

opportunities for debate on "open issues" related to today's socially responsible 

organizations and the "ethical" social actions and attitudes of people in the 

organization. The topic is topical and a number of questions await answers in the 

future, such as: is it ethical to use social responsibility as a strategy and tactics in 

solving all social problemsproblems; is there a better alternative in the face of state 

institutions; whether the social institutions do not abdicate through the concept in 

solving social problems; 
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Резюме. Приложението на маркетинговото управление във фамилния туризъм е от 

съществено значение за повишаване на конкурентоспособността на обектите и дестинациите. 

Семейният туризъм е един от най-бързоразвиващите се видове туризъм, както в България, 

така и в световен мащаб, част от рекреативната индустрия целяща възстановяване на 

психическите, духовните и физически сили на хората. 

В тази връзка от съществено значение е неговото познаване и устойчиво управление. 

Изследванията в областта на инструментите за неговото ефективно управление се прилагат с 

цел създаване на методика за проучване и оценка на семейни планински хотели. 

Управлението на посочения вид туризъм се изследва и оценява на основата на сравнението 

между дестинацията и нейните конкуренти на туристическия пазар.  

 

Ключови думи: семеен туризъм, планински рекреативен туризъм, управление. 

  

Summary. The application of marketing management in family tourism is essential to 

increase the competitiveness of sites and destinations. Family tourism is one of the fastest growing 

types of tourism, both in Bulgaria and globally, part of the recreational industry aimed at restoring 

the mental, spiritual and physical power of people. 

In this regard, knowing and sustainably managing it is of essential importance. Research into 

the tools for its effective management is implemented in order to create a methodology for the study 

and evaluation of family mountain hotels. 

The management of that type of tourism is examined and evaluated on the basis of the 

comparison between the destination and its competitors on the tourist market. A distinction is made 

between the direct and main competitors through which it stands out. 

The methodological framework of the study is based on the systematic and holistic approach, 

covering analysis and synthesis, induction and deduction, analogy, modelling and others that 

underpin the development of evaluation criteria and indicators. 

 

Key words: family tourism, mountain recreational tourism, management. 
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Въведение 

Актуалността на настоящото изследване се обуславя от възможностите за 

приложението на маркетинговото управление във фамилния туризъм, което е от 

съществено значение за повишаване на конкурентоспособността на обектите и 

дестинациите. Семейният туризъм е един от най-бързоразвиващите се видове 

туризъм, както в България, така и в световен мащаб, част от рекреативната 

индустрия целяща възстановяване на психическите, духовните и физически сили на 

хората. В тази връзка от съществено значение е неговото познаване и устойчиво 

управление. Изследванията в областта на инструментите за неговото ефективно 

управление се прилагат с цел създаване на методика за проучване и оценка на 

семейни планински хотели. 

Управлението на посочения вид туризъм се изследва и оценява на основата на 

сравнението между дестинацията и нейните конкуренти на туристическия пазар. 

Разграничават се преките и основни конкуренти, чрез които тя да се откроява. 

Методологичната рамка на изследването се основава на системния и 

холистичния подход, като обхваща анализ и синтез, индукция и дедукция, аналогия, 

моделиране и други, които са в основата на разработването на критериите и 

показателите за оценка. Обект на инструментариума ще бъдат обектите в 

туристически райони с приоритетен планински рекреативен туризъм. Предмет на 

изследване е разработване на инструментариум от критерии и показатели за оценка 

на семейни планински рекреативни обекти. Целта е да се приложи създаденият 

инструментариум за целите на проучване на мениджъри и потребители в дестинации 

за планински рекреативен туризъм в хотели три звезди с цел усъвършенстване на 

маркетинговото им управление и създаване на подобен специализиран продукт. 

Изложение /литературен обзор, методика и резултати, дискусия/ 

Литературен обзор   

     Най-близките и значими емоционални връзки на хората се формират с 

техните деца и семейства, поради което те са в центъра на социалната 

активност. Съвременното общество поставя все по-голям акцент върху семейната 

сплотеност у дома и през свободното време, затова пътуванията се превърнаха по-

скоро в необходимост, отколкото в лукс за семействата, стимулирайки развитието на 

голям туристически сектор (Lehto et al., 2009)2. Предвид бързо разширяващия се 

пазар на семейни пътувания, учените в областта на туризма забелязват нарастващата 

популярност на свързания туризъм през последните години. Всичко това налага 

широки изследвания на феномена семеен туризъм. В зависимост от това, дали се 

оценяват възможностите на конкретен пазар, ефективността на дадена стратегия, 

маркетингов план, различни кампании или специфичните изисквания на определена 

група потребители към различните продукти и други, могат да се обособят десетки 

видове проучвания. 

     Маркетинговата теория разглежда разновидността на видовете изследвания 

като първични и вторични. Маркетинговите проучвания се основават на набиране на 

първична информация на място.3 В случая се има предвид, както България като 

туристическа дестинация, така и отделни райони, специализирани в сферата на 

определен вид туризъм. Първична е информацията, която се набира целево и пряко 

                                                            
2
 Family Tourism, Introduction: Families in Tourism Research (2012) 

3
 Кръстева, Н., Маркетингова обкръжаваща среда. Маркетингови проучвания. 13/10/2013,  

http://www.smarketing.org/read/2013/Marketing_02.pdf 
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от самия първичен източник4, най-често от потенциалните или реалните 

потребители, както и от мениджъри в посочения туризъм.  

    При първичните маркетингови проучвания резултатите са важни за 

мениджърите и маркетинговите експерти, с цел взимане на стратегически, 

тактически и оперативни решения. Поради значимостта на този вид набиране на 

информация е необходимо на теоретично ниво да се изведат маркетинговите методи 

и средства за набиране на първична информация. 

     Важно е да се подчертае, че направените първични проучвания за 

състоянието и развитието на семейния туризъм в район Стара планина, е 

необходимо да бъдат допълнени и с вторични проучвания за състоянието на туризма 

у нас като цяло, както и конкретно състоянието на семейния туризъм в България и в 

други рецептивни страни с добри практики в него.     

    Вторичните източници в туризма могат да бъдат условно сведени до 

следните категории: 

o Стратегия за устойчиво развитие на туризма в България 2014-20305 и 

стратегическите планове по общини , статистически годишници и други; 

o Източници на статистически данни в туризма като Статистики на 

световната организация по туризъм6;  

o Националния статистически институт7;  

o Министерството на туризма8; 

o Национален туристически регистър9;Единна система за туристическа 

информация; 

o Интернет източници и уеб страници; 

o Официален туристически портал на България10;  

o Официален интерактивен гид на България11 и други подобни рейтингови 

системи за оценка на услуги в туризма; 

o Издания и медийни платформи, съдържащи специфична маркетингова и 

туристическа информация – списания, вестници и книги като Hotels & 

Restaurants12 , Economy.bg13 , Tourism management14; Tourism.bg; Travel 

news . bg (линкове) 

                                                            
4
 Желев, С. (2007) Маркетингови изследвания: Методология и организация, УИ – 

Стопанство, София. 
5
 Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в Република България 2014-2030 

г.,  
http://www.tourism.government.bg/sites/tourism.government.bg/files/uploads/strategy-

policy/strategy_2014-2030_13_05_2014-sled_ms_26_05_2014.pdf 
6
 Световна организация по туризъм към ООН (UNWTO), https://www.unwto.org 

7
 Национален статистически институт, Република България, https://www.nsi.bg/ 

8
 Министерство на Туризма, http://www.tourism.government.bg/ 

9
 Национален туристически регистър, https://ntr.tourism.government.bg/ 

10
 Официален туристически портал на България, www.bulgariatravel.org 

11
 Официалният интерактивен гид на България, https://ilovebulgaria.eu/ 

12
 Hotels & Restaurants Magazine, http://www.horemag.bg/ 

13
 Economy.bg, https://www.economy.bg/ 

14
 Tourism Management, Science Direct, https://www.sciencedirect.com/journal/tourism-

management 



109 
 

o Други публикации с маркетингова стойност, например различни 

справочници с места и адреси на туристически фирми; 

o Туристически каталози и брошури, годишни доклади на различните 

неправителствени туристически организации (Българска туристическа 

камара15, Сдружение Национален борд по туризъм16, Асоциация на 

българските туроператори и туристически агенти (АБТТА)17 и други. 

    Набирането, обработката и анализът на вторичната информация са отправна точка 

за извършване на всяко маркетингово проучване. 

    Целта на проучването е необходимо да съответства на необходимостта и 

възможностите за развитието на съответните видове и подвидове туризъм в 

България обусловени от ресурсния потенциал, както и от приоритетите в 

микроуправлението на отрасъла. Основната цел на настоящото изследване е да се 

структурира методика от критерии и показатели за проучване и анализ на семейни 

обекти по рекреативен планински туризъм.      

    В тази връзка целта на създадения инструментариум в научното изследване е да се 

проучат и оценят възможностите за развитие на семеен планински рекреативен 

туризъм в България от гледна точка на действащи мениджъри, както и нормативната 

уредба, с цел да се усъвършенства маркетинговото управление на бизнес равнище.  

    Въз основа на текущото развитие на туризма в страната, и в частност семейния, 

както и на редица вътрешни и външни фактори, ще се потърсят възможностите за 

проучване и анализ на приложението на маркетинговите инструменти с цел 

подобряване на управление на туризма в страната на равнище район. 

    Оценката на семейния туризъм на равнище район е важна от гледна точка на 

предпоставките за неговото развитие и възможностите за развитие на бизнес в тази 

сфера. Необходимо е да се даде една комплексна оценка на управлението на 

семейния туризъм в приоритетния в тази сфера туристически район, като тя е 

позната като научна област, чиито изводи се основават на количествените методи на 

квалифициране.18 

    Сред предпоставките дали едно място е подходящо или не за туризъм винаги се 

отчитат броят, видът и качеството на местата за настаняване, както и наличието на 

туристически услуги. Настанителната база в избраните обекти е сравнително малка и 

е неравномерно разпределена. Две трети от местата за настаняване са във Велико 

Търново. В Габрово и Троян са разположени общо 1/3 от леглата. Така общо в трите 

обекта са концентрирани 41% от всички легла в район Стара планина.  

     Проблемът с местата за настаняване не е еднозначен – обикновено те се 

увеличават, когато има и увеличен туристопоток, но от друга страна броят на 

туристите няма как да стане по-голям, ако няма къде да нощуват. Разбира се, 

преценката е сложен процес, който се влияе най-вече от търсенето и предлагането, 

т.е. от частната инициатива.  Това предполага развитие на района като индивидуален 

туристически продукт, което ще повиши приходите от гледна точка на ревеню 

мениджмънта. Този процес е свързан с разбирането, прогнозирането и влиянието 

                                                            
15

 Българска туристическа камара, https://btch.bg/ 
16

 National Board of Tourism, Bulgaria, https://tourismboard.bg/ 
17

 Асоциация на българските туроператори и туристически агенти, http://www.abtta.com/ 
18

 Рибов, М.,( 2005) Туризъм без граници. Конкурентни предимства в туризма, Нова звезда, 

София. 
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върху поведението на потребителя с цел извличане на максимални приходи или 

печалба от фиксирани, нетрайни ресурси, като например, местата в хотелските стаи. 

Тук трябва да се отвори скоба за задоволяване на потребностите на нови клиенти на 

малките хотели, някои от тях идват от по-големи такива, предлагащи  по-широка 

гама услуги, а клиентите съответно ги търсят и на новото място. Това налага или 

адаптиране на продукти към условията на малките семейните хотели, или 

превръщането на малката леглова база и предлаганите ограничени  услуги в 

конкурентно предимство. В случая е необходима по-гъвкава и бърза адаптация към 

променящите се нужди на клиента, тъй като броят на хората, които предпочитат 

малки хотели, расте всеки ден. Тези гости са привлечени от  индивидуалния подход, 

който съчетава комфорт, качествено обслужване и цена на настаняване в доста 

широк бюджетен диапазон. 

     Добрият ревеню мениджър знае и се интересува от какво имат нужда гостите на 

хотела, каква цена са готови да платят, вслушва се в техните отзиви и коментари 

относно предлаганите услуги и им ги предлага на оптималната цена. В зависимост от 

моделите на потребителско поведение групирането на потребителите на хотелски 

услуги и обособяването на съответните профили може да бъде различно за всеки 

един хотел. 

    Докато пътешества, за туриста храненето може да бъде интересно, вълнуващо, 

стимулиращо, значимо преживяване и удовлетворяване на органолептичните сетива. 

Както вече споменахме в първа глава на разработката, предоставянето на 

изживявания по време на семейното пътуване може да се обвърже със сензитивния 

маркетинг, който кореспондира с измерването на продукта, чрез органолептичния 

метод. 

      В сферата на туризма той се изследва от М. Рибов19 като най-древният метод, 

използван за измерване и оценяване от човека. Методът се основава на сензорния 

анализ от възприятията, получени от сетивните органи на човека, а именно - зрение, 

обоняние, слух, осезание и вкус. При него се активира и мисловната функция, която 

преработва, анализира и интегрира получените усещания, за да направи съответното 

заключение, относно свойствата и качеството на оценявания продукт. В тази връзка 

може да твърдим, че активиране на всички сетива на туристите, посредством  

кулинария, и в частност на семейните хотели , по време на туристическото пътуване, 

ще придаде добавена стойност към същото и ще допринесе за  създаването на 

конкурентно предимство при семейния планински рекреативен туризъм. 

    Сензорния маркетинг представлява идеята чрез определени аромати в 

помещенията на туристическите обекти – стаите в хотела или в общите помещения, 

аромати на храна в някои места за хранене, аромати на вино и други, типични за 

местната кухня, да се създават асоциации и предпоставки за атрактивност на 

дестинацията, в чиято концепция за развитие е заложена специализация по 

туристически продукти основани на конкретни видове туризъм.20 Сензорният 

маркетинг може да бъде особено подходящ и приложим в контекста на пътуванията 

                                                            
19

Рибов, М., Квалитология на туристическия продукт, УИ Стопанство, София, 1999. 
20

 Ianeva, M., Georgieva, R.,―Формиране на сензорни изживявания в туристическите пакети 

като фактор за завръщане на туристите в дестинацията― Сборник Международна научно-

практическа конференция Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през 21 век 

– тенденции и прeдизвикателства, Том 1, Д. Ценов, Свищов,  ноември., 8-9 ноември 2021p. 

505-513  
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и туризма. Когато потребителите пътуват и посещават повече или по-малко известни 

места, те често преминават през т.нар. „сензорни преживявания― (изживявания, 

които възбуждат сетивата), които се различават от тези в ежедневната им домашна 

среда.
21

 Например, пътниците може да изпитат нови храни, нова обстановка или 

среда с непозната или различна сетивна атмосфера, от гледна точка на температура, 

аромат и звуци.22 В семейното хотелиерство подобен подход води до формиране на 

специфичен траен образ за продукта постигнат чрез стимулиране на сетивата на 

туристите. 

     Семейното хотелиерство често е определяно като хуманното лице на 

хотелиерството поради обстоятелството, че при него се откроява най-важната 

специфика на хотелиерското обслужване - гостоприемството23.  Персонализираният 

подход към клиента, грижата за него по време на цялостния престой в малките 

хотели, управлявани от самите собственици и подпомагани в бизнеса от членовете 

на семейството, създават атмосфера за госта, близка до тази в неговия дом. Като 

представител на малкия бизнес семейното хотелиерство дава възможност за 

самостоятелност и лична инициатива на неговия собственик. Дребните 

предприемачи започват своята дейност най-често водени от желанието за 

индивидуално развитие и управление на своя живот 

    Големият проблем, с който се сблъскват множество семейни хотели, е 

нежеланието на туристическите агенции да сключват договори или да работят 

реално по тях за настаняване в малки по капацитет хотели основно поради 

невъзможността да реализират  достатъчно големи печалби, съпоставени с 

положените усилия . В този смисъл достъпът до дистрибуционни канали е по-

затруднен за представителите на семейното хотелиерство. През последните няколко 

години с навлизането на хотелските онлайн резервационни системи и включването 

на семейните хотели в тях се увеличават възможностите за директно и бързо 

резервиране, нарастват шансовете за директни продажби и привличане на 

клиенти.  По този начин достъпът до  каналите за пласмент се улеснява. 

     Туристическият бранш постоянно се стреми към развитие и въвежда иновации. 

Голяма част от системите в хотелите са автоматизирани в наши дни, като 

специализирани фирми предлагат технологично решение и за рецепцията. В тяхната 

компетентност е предлагане на терминал за настаняване на гости в хотел без 

рецепционист (ТАНГ). В случая е помислено за всеки вариант на настаняване. При 

предварително платен престой, автоматът изисква само номера на резервацията, след 

което гостът получава ключа си и фискален бон на нулева стойност. В случай, че 

резервацията не е платена, клиентът може да заплати на банков ПОС-терминал към 

устройството и да получи своя ключ.24 Клиентът може и да се настани без 

                                                            
21

  Kock, F., Ringberg, T., Embodied cognition effects on tourist behavior. Annals of Tourism 

Research, 78, 2019  
22

 Madzharov, A., Innovative use of sensory marketing in hospitality and tourism, Tourism – 

beyond expectations, Jubilee International Scientific Conference, UNWE, 2020 24 
23

 Семеен хотел, https://pomagalo1.com/art/semeen-hotel/21370/p3 
24

 Иновация предлага терминал за настаняване без рецепционист, 

https://www.travelnews.bg/bg/news/16329082284457/inovatsiya-predlaga-terminal-za-

nastanyavane-bez-

retseptsionist?fbclid=IwAR1a7PYopL2iJTVG61p7DoLu4ASS7WfPSAFi8scBZDgBDJMU_41Vl

Wv8njk 
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предварителна резервация. При пристигане автоматът показва всички налични стаи, 

които отговарят на резервацията и позволява на клиента сам да избере в коя от тях 

да се настани. На екрана се показват снимки от стаите, както и ключова информация 

за тях. След това клиентът трябва да попълни личните си данни и да се регистрира 

механично. Разработва се и вариант с автоматизирано сканиране на лични 

документи. 

     В същото време по отношение на въвеждането на дигитализация в семейните 

хотели с дейности като „чекиране― и други технологични иновации, може да се 

каже, че те не са рентабилни за малките семейни хотели. В случая може да се 

препоръча обединяване върху идеята за въвеждане на технологогичните новости, 

посредством кандидатстване за средства  по различни европейски програми. Това  

може да се реализира при обединяването на няколко семейни хотела от дадена 

локация или такива от целия туристически район, като наред с традиционното 

гостоприемство и услуги, да се заложи и на въвеждането на адаптирани конкретно 

към този вид продукт технологични иновации. Според авторите в сега действащата 

нормативна уредба и поднормативни актове не са налице достатъчно количествени и 

качествени характеристики, които трябва да притежават обектите за семеен туризъм, 

за да попаднат в тази група и да функционират като такива. Това се отнася за както 

за Закон за туризма, така и за Национален туристически регистър и Наредба за 

категоризация.  

     В Закона за туризма, в частта му, касаеща Наредба за изискванията към 

категоризираните места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда 

за определяне на категория, както и за условията и реда за регистриране на стаи за 

гости и апартаменти за гости―, семейният хотел се определя като „хотел с категория 

„1 звезда―, „2 звезди― и три звезди, като в него са осигурени необходимите условия 

за пълноценен семеен отдих. Както беше споменато във втора глава на настоящия 

труд, като част от специфичните изисквания към изграждането на семейните хотели 

с категория 2 и 3 звезди, като съгласно Закона за туризма, в частта му Наредбата, 

определя семейния хотел като клас Б, в който се категоризират в следните 

категории: семейни хотели - "една звезда", "две звезди" или "три звезди".  

   Според Чл. 15 (3) от Наредбата в категоризираните туристически обекти могат да 

се предоставят и по-благоприятни условия, както и повече и по-добри услуги от 

предвидените за дадената категория в съответното приложение, към което на 

практика се стремят редица семейни хотели. 

     Необходимо да се отбележи, че управлението на семейни планински хотели и 

предлагането на семеен туристически продукт на ниво район и възможностите, 

които предоставя за разработването на подходящ модел, води до тяхното развитие на 

територията на страната. Това е свързано още с подобряване управлението на 

фамилния хотелски бизнес чрез ревеню мениджмънта с цел увеличаване на 

приходите и е  обусловено от завишеното търсене на този вид продукт поради 

необходимостта от създаване на здравословна среда и новата пазарна конюнктура. 

   Необходимостта от приложение  на ревеню мениджмънта е увеличаване на 

рентабилността, която е осезаемо необходима за малкия бизнес при управлението на 

семейни хотели в планинските дестинации от гледна точка на устойчивост на 

планинските рекреативни семейни хотели една звезда.  Факторите, които определят  

ефективното управление на приходите, според ревеню мениджмънта са: 
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     1. Фиксиран капацитет: хотелите и ресторантите имат определен брой стаи или 

места, които не могат лесно да бъдат увеличени или намалени в кратък срок, в 

зависимост от търсенето. 

     2.Кратък „срок на годност―: хотелските стаи имат много кратък срок на годност, 

конкретно 24 часа. Ако дадена стая не се продаде в определена дата, губим 

потенциалния приход от нея за деня. 

     3. Високи фиксирани (постоянни) разходи и ниски променливи разходи: в един 

хотел, разходите за наем/кредит, персонал, потдръжка и т.н. са разходи които са на 

лице дори и когато хотела е празен. От друга страна, променливите разходи (като 

ток и вода, които може да изразходи един допълнителен клиент например) са 

сравнително малки. 

     4. Възможност за сегментиране на пазара: даден сегмент от пазара представлява 

хомогенна група от хора, които търсят един и същ продукт, имат подобни интереси 

и реагират по един и същ начин към определена маркетингова стратегия. 

     5. Възможност за прилагане на различни цени или тарифи: именно 

сегментирането на пазара ни предоставя възможността да прилагаме различни цени, 

в зависимост от типа клиент който купува услугата. 

     6. Променливо търсене: фирмите от сектор услуги се характеризират с 

променливо търсене, предизвикано от сезона или специално събитие например. Така 

хотелът може да увеличи приходите си (а с това и печалбите), когато търсенето е 

голямо и да се концентрира върху продажбите при ниско търсене. 

     7. Възможност за предварителна продажба на продукта: типично за хотелите е 

повечето резервации да се правят със седмици, а дори и с месеци предварително. 

    Посоченото по-горе е убедителен аргумент колко е важно всеки хотел постепенно 

да се ориентира към ревеню мениджмънта. Разбира се, ефектът от тях не може да се 

усети бързо, но колкото по-рано се започне, толкова по-скоро ще дойдат и 

положителните резултати.25 

     Ревеню мениджмънтът е процес, свързан с разбирането, прогнозирането и 

влиянието върху поведението на потребителя с цел извличане на максимални 

приходи или печалба от фиксирани, нетрайни ресурси, такива като  хотелските 

продукти. 

 За целите на настоящото и последващо изследване се създава методологична рамка 

с критерии и показатели, която ще се приложи в последващо емпиричното 

изследване с цел оценка и прогноза. Тази методологична рамка е построена въз 

основа на теоретичните постановки, разгледани в други публикации от авторите 

относно особеностите на управлението на планинските туристически дестинации, 

модела на използване на съоръженията в тях, подходите за оценка на туристическия 

потенциал на териториите, добрите практики по отношение на ролята на държавата 

в управлението им. В инструментариума намират място и специфичните фактори 

при формирането на семейния туристически продукт от гледна точка на въвеждане 

                                                            
25

 СБОРНИК ЮБИЛЕЙНА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ, „ТУРИЗМЪТ – 

ОТВЪД ОЧАКВАНИЯТА―, 

https://departments.unwe.bg/Uploads/Department/%E2%80%9E%D0%A2%D1%83%D1%80%D0

%B8%D0%B7%D0%BC%D1%8A%D1%82%20%E2%80%93%20%D0%BE%D1%82%D0%B2

%D1%8A%D0%B4%20%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BD%

D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0%E2%80%9C,%202020.pdf 
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на иновации с цел повишаване на конкурентноспособността на този продукт, както и 

иновации от гледна  точка на добрите практики. 

    Системата от показатели трябва да отговаря на определени изисквания. Тази 

система е адаптирана от добрите практики от водещите по света семейни хотели, 

използвана и при анкетния метод при проучването на потребителите. Преди всичко 

системата от показателите трябва максимално да спомага за задоволяването на 

изискванията на потребителите на семеен туризъм. Тя може да се определи по 

диференцирана или интегрална схема. При диференцираната схема това се извършва 

по група показатели, а при интегралната се определя списък на възможните 

показатели. 

Методика и резултати 

      За извеждане на методологичната рамка на изследване чрез селектиране на 

система за анализ и оценка на  управлението на семейни обекти по планински 

рекреативен туризъм ще се прилага разнообразие от инструменти, обособени в 

критерии и показатели. За подбора им се използват някои от представените 

теоретични концепции, изведени  добри практики от първа и втора глава на 

настоящата разработка, които ще обособим в критерии и показатели с цел  да се 

проучат и оценят посочените обекти, в резултат на което да се изгради оптимизиран 

модел на управление и усъвършенстван продукт. 

     Методиката от критерии и показатели, предлагана в настоящото изследване 

включва обособяване на осем критерии  с показатели и характеристики към тях, за 

оценка на управлението на обектите, предлагащи продукти по фамилен планински 

рекреативен туризъм. Изведените критерии и показатели в настоящото изследване са 

базирани на методиката на различни автори (Портарска, В., Гайдаров, Н., 

Басмаджиева, Ст., Янева, М., Георгиева, Р.)26, които през последните години работят 

в тази сфера, разбира се адаптирани и доразвити от гл.т. на спецификата на 

планинския рекреативен, семеен туризъм. 

 

Табл.  Рекреативен туризъм. 1. Критерии и показатели за оценка на управлението 

на семейния планински  

                                                                                                        

№ Критерии Показатели 
Коефициент 

на значимост 

1. 
Природна ресурсна 

осигуреност 

Атрактивна природна локация; 

Осезаемост и съприкосновеност с 

ресурса; 

0,10% 

2. 

Антропогенна ресурсна 

осигуреност 

 

Концентрация на обществено -

значими обекти; 

Провеждане на развлекателни и 

делови събития; 

0,10% 

                                                            
26

Янева, М. и кол., Управление на туристическите дестинации и развитие на специализирани 

видове туризъм, Издателски комплекс УНСС, София, 2021 
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3. Инфраструктура 

Обща инфраструктурна осигуреност. 

Първични туристически 

предприятия - места за хранене в 

хотела/обекта. 

Специализирана инфраструктура – 

локация. 

0,5% 

4. 
Суперструктура 

 

Екстериор на хотела. 

Интериор. 
0,10% 

5. 
Потребители/търсена 

полезност от продукта 

Специфика на потребителското 

търсене. 

Честота на пътуванията през 

годината. 

Брой нощувки. 

Допълнителни активности. 

Лични предпочитания. 

Отделен бюджет на семейство на 

ден. 

Годишен бюджет на семейство за 

туризъм. 

Удовлетвореност на потребностите. 

0,15% 

6. Персонал 

Гостоприемство и персонално 

отношение. 

Мултифункционалност. 

 

0,15% 

7. Ревеню мениджмънт 

Цени 

(промоционални/дисконтирани). 

Времеви предпочитания. 

Бюджет. 

Минимизирани отрицателни ефекти. 

Мотиви за предприемачество в 

семейното хотелиерство. 

 

0,15% 

8. 
Маркетинг мениджмънт 

 

Интернет  маркетинг - лесно 

откриване на хотела чрез  Googlе. 

Уеб сайт и социален профил 

(Facebook, Instagram) с мобилни 

приложения. 

Други сайтове за онлайн продажби 

(Booking.com). 

Наличие в мрежата на обратна 

връзка (отзиви от туристи). 

Други външни дейности. 

 

0, 10 

  Коефициент на значимост 1.00 

 

Източник: Авторова систематизация 

 

    Изведените в таблицата критерии и показатели могат да се онагледят по-

подробно с конкретни специфични характеристики, които да способстват 
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създаването в бъдещи практико-приложни разработки възможност за прилагането 

им в анкетни проучвания.    

     Критериий 1: Природна осигуреност 

     От гледна точка на планинския рекреационен туризъм природната 

осигуреност е изключително важна. Районът разполага със съществено количество 

природни ресурси, които благоприятстват развитието на туристическата индустрия 

във всичките ѝ форми, определящи от своя страна националната му и световна 

значимост.27 В района е налице уникална природна осигуреност на обектите - 

автентичност на природата, природни паркове или друг вид туристически природни 

ресурси; Спрямо географските характеристики в границите на Старопланинския 

туристически район попадат Чипровската, Берковската, част от Златишко-

Тетевенската и Троянската планини, които надхвърлят 2 000 м височина.      

     В района се намира и голяма част от Национален парк Централен балкан, 

който е един от трите национални парка на страната. Значението му за развитието на 

туризма е изключително голямо, тъй като на негова територия се намират и 9 

резервата, благодарение на които, паркът е включен в Списъка на световното 

наследство на ЮНЕСКО. През 2019г. Национален парк Централен балкан е посетен 

от над 81 00039 туристи, което само по себе си показва неговата важност за 

развитието на туризма в региона. Районът разполага и с редица други природни 

ресурси, привличащи голям брой от вътрешните и международни туристи, като 

резерватите Боатин, Царичина, Козя стена, Стенето, Северен Джендем, Пеещите 

скали, Стара река, Джендема, Соколна; природните паркове Сините камъни, 

Врачански балкан и Стенето.28  

      В туристически район Стара планина могат да се разграничат 2 подрайона 

със специфична специализация:Троянско Тетевенски /познавателен, пешеходен, еко, 

агротуризъм и др./ и Габровско-Търновски /познавателен, балнеолечебен и др./. В 

планината има 20 временни (пресъхващи) и постоянни езера. 

     Наред с всички предимства, които релефът и красивият пейзаж на 

Предбалкана и Стара планина ни предлагат, за нуждите на профилактиката и 

отчасти на терапията от много голямо значение е и локалният климат. В рамките на 

Стара планина и Предбалкана, наред с редица местности, които се характеризират с 

неоспорими качества на предпочитани планински и припланински курорти и се 

ползват за краткотраен и дълготраен отдих и туризъм, съществуват и огромен брой 

обекти единични и групови, които играят ролята на мотив за познавателен туризъм в 

системата на туристическите преходи пешеходен и с превозни средства. Тези обекти 

освен, че дават възможност на десетки хиляди туристи по всяко време на годината 

да излизат сред природата, за да се разтоварят от ежедневието и едновременно с това 

да опознаят по-близки и по-далечни от своя край земи, обогатяват своите познания и 

култура както по отношение на родната природа, така и за историята, бита и 

културата на нашия народ, а в редица случаи и с начина на живот на народите, 

населявали земите ни в далечното минало. Старопланинският район е особено богат 

на подобни обекти, поради което винаги сам по себе си е бил обект на масови 

                                                            
27

 Управление на туристическите дестинации и развитие на специализирани видове туризъм, 

ИК УНСС, 2021. 
28

 Пак там.  
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посещения, както в системата на вътрешния, така и на международния туризъм. В 

целия район има много природни забележителности, феномени и резервати, които 

привличат наши и чужди туристи. 

    Природните дадености показват, че рекреативния туризъм е с висок и 

доразгърнат потенциал. Местата за селски туризъм често се припокриват и допълват 

с практикуването на пешеходен и рекреативен туризъм. Стара планина прeдлага 

условия за прaктикуване на рaзлични видове ваканционен туризъм – пешеходен 

(зимен и летен); по билата – планинско колоездене, ски туризъм, алпинизъм.  

Критерий 2: Антропогенна осигуреност  

    Антропогенната осигуреност включва културни и обществено значими 

обекти в туристическия район –паметници, музеи, театри (куклен) търговски обекти, 

обществено-политически сгради и други; тематични събития в туристическия район 

– фестивали, празници на града, панаири и др. 

   Безспорно най-важния обект в района е крепостта Царевец, която е един от 

символите на страната, привличаща голяма част от българските и международни 

туристи. Особено значим туристически обект с национално значение е 

Архитектурно-етнографски комплекс „Етър―. Друг важен за туризма обект в района 

е Архитектурно-исторически резерват Село Жеравна. Манастири, исторически места 

в редица градове, паметници, възрожденска архитектура, връх Ботев, връх Шипка, с. 

Осеновлаг - манастир "Седемте престола", населени места в близост, като Котел, 

Жеравна,Сливен, Казанлък, Габрово, Боженци, Дряново, Елена, Трявна, Карлово, 

Калофер, Клисура, Сопот,Враца,Троянски манастир и др.  

     На база на свое проучване, М. Янева и колектив заключват, че утвърдени 

видове туризъм в Старопланинския туристически район са Планински пешеходен и 

рекреативен туризъм, Културно-исторически, Фестивален и творчески, 

Приключенски и екотуризъм, Селски туризъм, Религиозен и поклоннически туризъм 

и Планински Ски туризъм. Районът разполага с необходимото количество налични 

туристически ресурси – природни и антропогенни, привличащи интереса на 

българските и международни туристите и може да бъдат използвани като 

основни компоненти във формирането на специализирани туристически продукти. 

В тази връзка, считаме, че с цел задоволяване на актуалните потребителски 

очаквания, е необходимо да се търсят иновативни подходи при предлагането на 

посочените типични за района специализирани продукти.29   

Критерий 3: Обща инфраструктурна осигуреност и суперструктура на 

района 

     Района разполага с нфраструктурната осигуреност на дестинацията –добре 

развита шосейна мрежа – магистрали и първокласни пътища, разнообразни 

възможности за придвижване, указателни табели на географските обозначения; 

дигитално приложение с QR кодове с тракинг маршрути. Локация на хотела/обекта 

се отличава с атрактивност, достъпност и др. Налични са първични туристически 

предприятия – места за хранене, разположени в обекта/хотела, с традиционна и 

интернационална кухня и др. От особена важност са технологични решения (смарт 

решения) на туристическия район и семейните хотелите 

Критерий 4: Специализирана суперструктура 

                                                            
29 Пак там. 
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     Хотелите в дестинацията може да се похвалят с наличие на детски 

стаи/зони; аниматори; детски басейни; предлага и услуги за гледане на деца и др. 

Критерий 5: Допълнителни продукти, предлагани от обекта и включени в 

пакета 

    Налице са допълнителни активни специализирани продукти като вечери на 

традиционна местна кухня; диетично меню; предоставяне на спортни вещи под наем 

в хотела. 

Критерий 6: Специализирани умения на персонала 

     Специализираните умения на персонала намират израз в насърчаване и 

стимулиране потребителите, а също и задоволяване дори на неочаквани техни нужди 

и желания. 

Критерий 7: Ревеню мениджмънт 

     Показателите на този критерий са предлаганите цени 

(промоционални/дисконтирани); времеви предпочитания на потребителите; семеен 

бюджет; минимизирани отрицателни ефекти; мотиви за предприемачество в 

семейното хотелиерство; чувство за свобода на мисли и действия на потребителите; 

намиране на баланс между предизвикателствата и човешките възможности. 

Критерии 8.Маркетинг мениджмънт 

      Дестинацията се отличава с успешно провеждан маркетинг мениджмънт -

Интернет  маркетинг - лесно откриване на хотела чрез  Googlе; Уеб сайт и социален 

профил (Facebook) с мобилни приложения; наличие на други сайтове за онлайн 

продажби (Booking.com); наличие в мрежата на обратна връзка (отзиви от туристи) и 

други  външни дейности 

 

Заключение /приноси и перспективност/  

    Създаването на инструментариум от критерии и показатели за проучване на 

семейният планински рекреативен туризъм ще даде възможност да се реализират 

проучвания насочени към оптимизиране на управлението в семейният хотелиерски 

бизнес, както и усъвършенстване на продуктите в дестинации, чиято специализация 

е концентрирана в този профил. 

    Информацията, която ще се получи в резултат на подобно проучване ще 

бъде насочена към моделиране на решения, даването на предписания и правила. От 

гледна точка на авторовите интереси това бъдещо изследване с неговите резултати 

ще доведе до предписания за актуализиране на Стратегията за устойчиво развитие на 

туризма във връзка с развитието на семейния туризъм в България и по-конкретно за 

туристически район Стара Планина. 
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EФEКТИ ОТ НОВИТE ТEХНОЛОГИИ 

ВЪРХУ РAБОТAТA НA ХОТEЛСКИЯ ПEРСОНAЛ 

 

Докт. Косара Гоцева, УНСС – София 

 
EFFECTS OF NEW TECHNOLOGIES 

ON THE WORK OF HOTEL STAFF 

 

PhD Student Kosara Gotseva, UNWE – Sofia 
 
Abstract. The scientific article aims to reveal the impact of new technologies on the work of 

hotel staff. The application of information and communication technologies to facilitate employees 

is considered. The effects that automation has on workers are highlighted. The impact of robots and 

artificial intelligence on people employed in the hotel sector is analyzed. The focus is on both the 

pros and cons of technology in terms of the human factor. The author defends the thesis that the 

effects of the impact of new technologies on the work of hotel staff are many and varied. They can 

bring both benefits and losses. The emotion that people feel about technology is always at the core. 

 

Key words: effects, hospitality, new technologies, hotel staff, work. 

 

Рeзюмe: Нaучнaтa стaтия имa зa цeл дa рaзкриe влияниeто нa новитe тeхнологии върху 

рaботaтa нa хотeлския пeрсонaл. Рaзглeдaно e приложeниeто нa информaционно-

комуникaционнитe тeхнологии зa улeснявaнe нa служитeлитe. Откроeни сa eфeктитe, които 

aвтомaтизaциятa окaзвa върху рaботницитe. Aнaлизирaно e въздeйствиeто нa роботитe и 

изкуствeния интeлeкт върху хорaтa, зaeти в хотeлиeрския сeктор. Фокусът e постaвeн кaкто 

върху положитeлнитe, тaкa и върху отрицaтeлнитe стрaни, които тeхнологиитe имaт по 

отношeниe нa човeшкия фaктор. Aвторът зaщитaвa тeзaтa, чe eфeктитe от въздeйствиeто нa 

новитe тeхнологии върху рaботaтa нa хотeлския пeрсонaл сa много и рaзнообрaзни. Тe могaт 

дa донeсaт кaкто ползи, тaкa и зaгуби. В основaтa винaги сe постaвят eмоциитe, които хорaтa 

изпитвaт по отношeниe нa тeхнологиитe. 

 

Ключови думи: eфeкти, хотeлиeрство, нови тeхнологии, хотeлски пeрсонaл, рaботa. 

 

Introduction 

In recent years, the increased use of hotel technological innovations has created a 

precondition for fear of losing jobs. Humans are emotional beings and as such, they 

experience a variety of sensations about technology (Parusheva, 2019, p. 280). The 

relevance of the topic arises from the fact that on the one hand, innovations are a means 

of optimizing the work process, but on the other hand, they are a threat to employees. For 

this reason, research into the impact of innovation on workers is crucial. The object of this 

study is the hotel staff. The subject of analysis is the effects of new technologies on hotel 

staff. The scientific article aims to reveal the impact of new technologies on the work of 

hotel staff. To achieve this goal, the following research tasks are solved: 

• study of the application of information and communication technologies to 

facilitate hotel employees; 

• analyzing the effects of automation on hotel staff; 

• study of the impact of artificial intelligence on hotel employees. 
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Exposition 

In recent decades, there has been a significant change in all industries. More and 

more companies are integrating technologies in order to optimize their work processes. 

This is often a reason to enhance efficiency but also leads to increased fear on the part of 

employees. Hospitality is one of the oldest industries in the world, which is highly 

dependent on the emotional connection between guests and hosts. With the advancement 

of technology and the provision of faster and better service, the focus is shifting from 

humans to technological innovations. Therefore, more research is beginning to be done on 

the research topic. When people interact with innovations, it is very important to build a 

balance aimed at establishing a smooth and calm work process. 

 
Literature review 

The scientific article contains information from selected literature and Internet 

sources. They are related to the analysis of new technologies in hotels and the effects they 

have on hotel staff. 

 
Methodology 

To achieve the goal of the research and the solution of the formulated tasks, the 

methods of analysis of scientific concepts on the treated issues in the specialized literature 

and synthesis of the author's ideas and data are used. A scientific discussion was held in 

defense of the author's thesis that the effects of new technologies on the work of hotel staff 

are many and varied. They can bring both benefits and losses. The emotion that people feel 

about technology is always at the core. 

 
Application of information and communication technologies to facilitate hotel 

employees 

The introduction of information and communication technologies (ICT) in the hotel 

industry is a prerequisite for serious changes in the business. Since the integration of 

innovation, many hotels around the world have undergone significant development. The 

use of these funds in the sector dates back to the early 1960s. Then the first computer 

reservation system (CRS) was provided for use by the American airline (Olugbemi, 

Ogungbayi & Onasanya, 2019, p. 287). 

Managers and staff in the hotel industry face a complex work environment due to 

the specific characteristics of the hotel service. Thanks to information and communication 

technologies, the service is much more efficient and fast. This technology has many 

advantages, some of which are related to improved communication between the team, 

reducing errors, and increasing customization. 

Unlike other innovations in the hotel business, these technologies do not hide the 

risk of job loss. They are designed to help staff. In essence, they are not programmed to 

work independently. In this regard, ICT can be seen as a tool. In 2019, a study was 

conducted on the fear of losing a job due to the integration of these technological 

innovations. Respondents strongly disagree with the statement that they can be fired after 

the application of information and communication technologies. This proves that their 

inclusion in the hotel business only adds value without eliminating job positions 

(Olugbemi, Ogungbayi & Onasanya, 2019, p. 295). 

Some researchers believe that the adoption of ICT can increase employee 

productivity (Olugbemi, Ogungbayi & Onasanya, 2019, p. 293). The logic behind this 
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statement is related to the ability to obtain all information quickly and easily. On the one 

hand, guests can state their preferences, needs, and desires and this can reach the 

employees at the right time. Visitors can communicate with them through applications 

such as WhatsApp, Viber, and others. This significantly enhances the feeling of emotional 

closeness between the guest and the host, which is fundamental for the hotel industry. 

On the other hand, the relationship between team members is greatly facilitated. In 

this regard, information and communication technologies are a tool that plays an important 

role (Aziz, Bakhtiar, Kamaruddin & Ahmad, 2012, p. 36). Through a phone app, each of 

the staff can have real-time access to any work information. It can be, for example, about 

cleaned rooms, upcoming tasks, and the distribution of responsibilities for carrying out 

certain daily activities. The exchange of messages between shift workers can now be done 

electronically without the need for paper notes. 

Information and communication technologies allow employees to make easier 

analyzes of visitor satisfaction. Thanks to social media and networks (Facebook, 

Instagram, Twitter), as well as sites such as TripAdvisor and Booking.com, the staff has 

access to all the opinions left by tourists. In this way, the hotel management can receive 

up-to-date information regarding productivity, the way of work, and the attitude of the 

employees. On the one hand, this can be seen as a means of improving the performance of 

each member of the team. On the other hand, it can lead to unfavorable consequences for 

employees in case of negative comments. 

Information and communication technologies include not only mobile devices but 

also facilities such as Beacons. Like metal detectors, these devices are placed at the 

entrance of the hotel. Their purpose is to transmit messages between management and 

guests via Bluetooth. An example of a hotel chain using this innovation is Marriott Hotels. 

Thanks to this technology, registration is streamlined. When visitors enter the building, 

these facilities receive information about them through their smartphones. For this to be 

possible, tourists must have the Marriott app installed on their phones (Sintala, 2019, p. 5). 

In this way, employees have the opportunity to greet newcomers with their names. In 

addition, management has easy access to their preferences. In addition, through these 

appliances, the Hotel Household Department receives up-to-date information on which 

room is free to be cleaned. 

One of the most key elements of information and communication technologies that 

significantly change the business is property management systems (PMS). These are 

computerized systems that help the administration of the hotels. The software can handle 

various hotel operations related to reservations, displaying detailed guest data, invoicing, 

sales, marketing, advertising, and inventory management (Sintala, 2019, pp. 6-7). These 

tools have replaced the old-fashioned paper-based techniques, which are usually both 

inconvenient and wasteful. Today, most property management systems offer online 

capabilities. With the development of the so-called "Cloud spaces", more functions are 

created, facilitating the connection between guest and host, and supporting the work of 

employees (Димитровa, 2021, p. 26). 

Information and communication technologies are perhaps the only technology that 

does not pose a risk to workers. They see her as a good helper, not a threat. To develop and 

work properly, this innovation needs people to use it. Thus, it becomes a powerful tool for 

building a long-term image and competitiveness. 
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 Effects of automation on hotel staff 

Hospitality is a business that relies mainly on human relationships. In essence, the 

product in the sector is a service and is highly dependent on people's emotions. Therefore, 

we can say that automation is a technology that has a dual nature. On the one hand, it 

significantly optimizes the work processes in hotels, which invariably affects the quality of 

service. On the other hand, it is a threat to employees. The introduction of innovation 

raises fears of job losses. According to a report by the McKinsey Global Institute, 

approximately 50% of all ongoing work activities can be automated by 2055 (McKinsey 

Global Institute, 2017, p. 7). 

Many authors have studied the impact of automation on employee attitudes. 

Different sectors are affected. According to some old studies, automated assistants have 

the greatest effect on unskilled personnel. It is argued that there is a pattern of bias towards 

qualified workers and this leads to a reduction in the demand for inexperienced people 

(Schwabe & Castellacci, 2020, p. 3). 

More recent research concludes that the most affected by automation in a negative 

way are middle-qualified employees. The technology complements the workers with many 

years of experience in the profession they practice. Unqualified people most often occupy 

positions where manual labor is performed. Therefore, they are difficult to replace by 

machines (Schwabe & Castellacci, 2020, p. 3). 

Automation has not only a negative but also a positive impact on employment. On 

the one hand, technology destroys the creative process at work, leading to an increase in 

demand for labor. On the other hand, routine work tasks, which are usually monotonous 

and physically demanding, are reduced. In this way, the quality of work is improved 

(Schwabe & Castellacci, 2020, p. 3). 

The impact that this technology has on hotel staff is divalent. The two ways in 

which it affects people are the effect of substitution and improvement. The first is related to 

the process of replacing a person with an automated assistant to perform certain tasks. The 

second is aimed at supporting the work process. The effect of improvement does not lead 

to the removal of a job but helps to increase employee productivity (Ivanov, 2020, p. 207). 

In order for the automation application to be successful, it is necessary to build 

synchrony between the two mentioned variants. If the substitution effect proves to be more 

developed, ie many of the tasks are automated, this would mean that some jobs will be 

closed. At the same time, if the effect of improvement is better positioned and used more 

often than the other, it will lead to the creation of more jobs. The necessary balance 

between these two elements depends on several factors: 

• A set of tasks involved in the process. 

• Relative productivity of automated technologies compared to human employees. 

• Capacity of the hotel (Ivanov, 2020, p. 208). 

• Financial costs per unit of human labor compared to technological innovations. 

• Continuity of the automated workers on the part of the hotel guests. 

According to the author of this article, in addition to the effect of substitution and 

improvement, the creation effect can also be observed. It is a process in which automation 

is the reason for creating new jobs. Nowadays, supply and demand in the labor market 

have changed. Given that people with a high level of education and qualifications will be 

the least affected, increased motivation from workers is expected. Therefore, there will be 

a process in hotels that will increase the demand for staff who can work in sync with 

technology. In addition, specialists are needed to take care of the proper functioning of the 

machines. 
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We can say that in the future we will see general changes in the working positions in 

the hotel industry. Some of them will be fully automated, others - technologically assisted, 

and others - completely new. There are jobs that will undergo complete transformations. 

For the hotel industry, as for any other business, marketing is one of the most important 

elements of management. It is largely related to human sensations, emotions, and senses 

(Eвтимовa, 2020, p. 85). Following the introduction of the innovations, the Marketing and 

Advertising Department is expected to change. Thanks to automation, fewer people will be 

needed to perform many of the activities. In addition, increased attention is expected to the 

technological tools with which advertising is carried out, instead of targeting consumers. 

The world hotel industry is at the beginning of the integration of this technology. 

However, the automated future is not far off. For this reason, research into the interaction 

between humans and technology is key to future developments. Only through sufficient 

information on the subject can a suitable market be created in which people and 

technology work in a balanced way. 

 

 Impact of artificial intelligence on hotel employees 

In recent years, robots and artificial intelligence have gained momentum in the 

hospitality industry. More and more hotels are using these technologies to improve their 

work processes. The first country to start the change in this direction is Japan. It is there 

that the first hotel runs entirely by robots is located – the Henn-Na hotel. Nowadays, 

invented robotic assistants can be seen for almost all hotel positions. 

Robots and artificial intelligence are the innovations that have the strongest impact 

on the workforce. As with other technologies, there is controversy over whether their 

impact is positive or negative. Currently, the use of robots makes sense and is well 

received, but their rapid implementation leads to increased fear of losing a job. This is 

most noticeable in countries where unemployment is high. Seasonal, ordinary, and part of 

the operational staff in the hospitality industry may be most affected over time by the rise 

of robotics and artificial intelligence. 

Adoption of technology requires a change in internal culture. This is a difficult and 

long process. In one hotel, chatbots can now process over 2 million requests a day. This is 

equivalent to about 7,000 people. Therefore, the contact time is reduced by more than 4 

minutes with an accuracy rate of 85%. In this regard, employees could have more time to 

provide more personalized service (Zabin, 2019). 

According to a study conducted by Starfleet Research in partnership with Oracle 

Hospitality, 86% of hoteliers agree that artificial intelligence improves employee 

satisfaction. Technology can handle many of the daily tasks of people that take time and 

energy. By freeing staff from some of their activities, they can focus on higher-value 

commitments. Accordingly, their efficiency increases (Starfleet Research, 2020). 

Artificial intelligence has a key role to play as a business tool. It allows hotel 

owners, managers, and staff to view a huge amount of information quickly and easily. 

Therefore, timely decisions can be made about cases and problems that arise at the time of 

their identification. In fact, these innovations are at the heart of many strategies to improve 

competitiveness. Technology can help employees optimize the following processes (Saul, 

2021): 

• Reputation management. Artificial intelligence can analyze guest reviews and 

social media posts about the hotel. In addition, there is the option to provide automated 

responses or support employees in their communication by highlighting the negative 

feedback (Saul, 2021). 
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• Customization. Robots can provide tourists with timely recommendations, taking 

into account their preferences, interests, and behavior (Saul, 2021). 

• Revenue management, pricing, and forecast analysis. Artificial intelligence can 

provide real-time market information indicators and help hoteliers adjust prices. It can also 

support inventory systems (Saul, 2021). 

• Sales and marketing. In addition to tracking and analyzing booking models, 

innovation is becoming an attraction for visitors. A hotel with such technologies can 

design a strong marketing campaign and attract target segments. This greatly facilitates 

employees in the Marketing and Sales Department (Saul, 2021). 

Globalization has taken on new dimensions in recent years. As a result of the 

changes, many companies, including hotels, are changing the way they run their 

businesses. In this regard, one of the things that begin to be required when hiring staff is 

the ability to speak at least one foreign language. To a large extent, this represents a 

competitive advantage in the labor market (Пaрушeвa, 2020, p. 145). With the advent of 

technology, the need to integrate language devices into robotic machines stands out 

(Greger, 2020, p. 5). Once programmed, they can recognize much more than one or two 

foreign languages. This is where the moment comes when we can say that artificial 

intelligence will be a threat to humans. 

The main advantage of robots, which has a dual nature, is that they can perform 

many repetitive and precise tasks. On the one hand, it is a prerequisite for facilitating 

workers who perform the same duties without technology, but for much longer. On the 

other hand, the more tasks become routine, the more technological innovations can be 

integrated and people lose their jobs. 

The whole process of working with machines is highly dependent on the way in 

which innovations are introduced. Many employees fear that when robotic assistants will 

join the team, they would cut jobs. For this reason, in 2018, more than 8,000 people 

working at Marriott International staged a protest that lasted 2 months. The sole purpose 

was to build protection against the automated technology that is changing the hospitality 

industry. At the end of the strike, each person was assured that they would have 165 days' 

notice before a particular innovation could be implemented. In addition, he will be given 

the opportunity to retrain if his work is severely affected. Two key conclusions emerged at 

the entrance of the protests (Fussell, 2019): 

• Robotic technologies cannot completely replace human capital, but they can 

significantly reduce it. 

• In cases where job positions are maintained, the effect of innovations can affect the 

salary. In other words, the increase in technology can potentially reduce the monthly salary 

of employees. In the best case, it will stay the same without increasing over time. 

In summary, robots and artificial intelligence have a strong influence on hotel 

workers. Whether it is positive or negative, it is important to strike a balance that ensures a 

secure future for the people employed in the sector. For this to happen, a sound 

management strategy needs to be built, involving the long-term collaboration of man and 

technology. 

 

Results 

• Information and communication technologies are the technology that least 

endangers hotel staff. It is used entirely for the benefit of employees. 

• Officially automation has two effects on workers. The first is a substitution effect 

and the second is an improvement effect. The two effects must be in balance. 
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• Robots and artificial intelligence are the technologies that most affect employees in 

the hotel sector. Their application should be performed with caution. 

 

 

Conclusion 

Innovations can be seen as a tool to improve the workflow. They allow people to 

improve and pay more attention to tasks that require thought and emotion. Routine 

activities are something that takes up employees' time. Thanks to robots, automation, and 

artificial intelligence, this no longer needs to be done by humans. 

Apart from the positives, technology also has its negatives. They are usually 

associated with the same characteristics that can be described as benefits and losses 

(Parusheva, 2013, p. 255). This is because the effects of innovation depend entirely on the 

emotions of employees and their attitudes, behavior, and continuity. The fear of losing a 

job doesn't really come from innovation. He appears as a consequence of them. Therefore, 

this fact is completely reversible. By creating a balance between man and technology, each 

hotel can gain good competitiveness, increased profits, and a good image, not only in front 

of guests but also among its staff. 
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Abstract: The scientific article aims to highlight the benefits of using innovations in 

accommodation as a means to achieve sustainable accommodation. The connection between 

hospitality and sustainability is considered. The harmful impact of business on nature is pointed out. 

The hospitality industry is among the most developed in the world and this leads to its negative 

impact. The role of innovation as a way to meet consumer preferences for environmental protection 

is analysed. The focus is on the potential of technology to turn accommodation properties into 

"green hotels". Several good practices have been identified, proving the usefulness of introducing 

technological innovations for building environmental strategies. The authors argue that new 

technologies significantly improve the impact of hospitality on the environment and help create 

sustainable accommodation. 

Keywords: hospitality, sustainability, green hotels, technology, good practices. 

Резюме: Научнaта статия има за цел да открои ползите от употребата на новите 

технологии като средство за постигане на устойчиво хотелско настаняване. Разгледана е 

връзката между хотелиерството и устойчивостта. Посочено е вредното влияние на бизнеса 

върху природата. Хотелиерската индустрия е сред най-силно развитите в света и това води до 

негативното ѝ въздействие. Анализирана е ролята на иновациите като начин за задоволяване 

на потребителските предпочитания за опазване на околната среда. Фокусът е поставен върху 

потенциала на технологиите за превръщането на местата за настаняване в „зелени хотели―. 

Изведени са няколко добри практики, доказващи ползата от въвеждането на технологични 

нововъведения за изграждане на екологични стратегии. Авторите защитават тезата, че новите 

технологии подобряват значително влиянието на хотелиерството върху околната среда и 

спомагат за създаване на устойчиво настаняване. 

Ключови думи: хотелиерство, устойчивост, „зелени хотели“, технологии, добри 

практики. 

 

Introduction 

In recent years, environmental concerns have increased tourists' interest in 

sustainable products and services. The relevance of the problem lies in the fact that many 

hotels are adapting to this demand and developing strategies to make accommodation 

environmentally friendly. Therefore, they seek to reduce their harmful effects on the 
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environment. In this way, they achieve a differentiated competitive advantage. 

Sustainability is becoming an integral part of business models for building long-term 

corporate growth and profitability (Parusheva, 2017, p. 45). The object of this study is 

hotel accommodation. The subject of analysis is the application of new technologies in 

hotels. The scientific article aims to highlight the benefits of using new technologies as a 

means to achieve sustainable hotel accommodation. To achieve this goal, the following 

research tasks are solved: 

• study of the relationship between hospitality and sustainability; 

• analysis of technologies for ensuring sustainability in the hotel industry; 

• study of good practices in ensuring sustainability in hotels through technology. 

 

Exposition 

With the rise of globalization, the hotel industry is changing. Demand and supply 

are changing to completely new structures. Hospitality dates back to antiquity and from 

the very beginning, it is entirely related to meeting the needs of guests. Being one of the 

most developed businesses, it must be completely in trend. In recent years, the focus has 

shifted to environmental protection. For this reason, most hotels try to build sustainable 

accommodation strategies in their accommodation. Following the development of 

technology, this is becoming easier. Thanks to technological innovations, hotels can 

significantly reduce their harmful impact on the environment. The application of some 

good practices for the use of innovations in order to create an environmentally friendly 

work process, lead to improvement in the hotel industry. 

 

Literature review 

The scientific article contains information from selected literature and Internet 

sources. They are related to the analysis of the hotel industry, new technologies and their 

application to create sustainable accommodation. 

 

Methodology 

To achieve the goal of the research and the solution of the formulated tasks, the 

methods of analysis of scientific concepts on the treated issues in the specialized literature 

and synthesis of the author's ideas and data are used. A scientific discussion was held in 

defense of the authors' thesis that the new technologies significantly improve the impact of 

the hotel industry on the environment and help create sustainable accommodation. 

 

The relationship between hospitality and sustainability 

In a world of globalization and changing tourism needs, the focus in the hotel 

industry is increasingly shifting to environmental protection. Customers are looking for 

hotels that are geared towards sustainable accommodation. To achieve this goal, the hotels 

introduce various "green" practices. They represent a change in daily operations, which are 

aimed at preserving natural values (Парушева, 2018, p. 176). Along with the 
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environmentally friendly thinking of hotel businesses, consumer confidence is growing and 

they are becoming more and more loyal. Sustainability in the hospitality industry affects 

the balance that must exist between the business and the environment, interacting with 

each other without harming each other. Environmental issues in the hotel industry relate 

to (Abdou, Hassan & Dief, 2020, p. 5): 

• creation of water and energy efficiency; 

• climate protection; 

• reduction of greenhouse gas emissions; 

• management and recycling of the waste; 

• protection of biodiversity and natural resources; 

• reduction of the impact on the environment; 

• use of environmentally responsible sources and creation of standards for green 

construction of the new accommodations. 

“Green hotels” can be defined as ―eco-friendly properties whose managers want to 

implement programs to save water and energy and reduce solid waste while saving money 

to help protect the planet‖. In other words, these are ―less environmentally harmful hotels‖ 

(Abdou, Hassan & Dief, 2020, p. 5). According to some authors, the practices of green 

hotels refer to measures that eliminate their negative impact on nature. 

According to a recent survey by Booking.com, 83% of travelers around the world 

believe that sustainable tourism is vital. It is also noted that 73% of tourists would be more 

inclined to choose hotel if it has implemented sustainability practices. 61% of respondents 

said that the pandemic made them want to travel more environmentally friendly in the 

future (Booking.com Report, 2021). Modern marketing activities are based on people's 

emotions and senses. In cases where they are oriented and committed to the environment, 

it is good for hotels to pay special attention to this. This is how a successful business is 

built (Евтимова, 2020, p. 86). 

There are many environmental certification standards that have been introduced 

in the hotel industry. These are Green Globe, Green Key, Earth Check, NEPC, Travelife, 

and others. They have been developed on the basis of the results of many studies in the 

field of the relationship between the hotel industry and the environment. Therefore, they 

can be used successfully and with confidence to facilitate the implementation of green 

practices. As the hotel industry has an economic, social, and environmental impact on 

nature, it is necessary for every hotel to manage its activities in such a way as to protect the 

planet and not harm it (Foris, Crihalmean & Ranoiu, 2020, p. 68). 

In order to build a clearer framework for hotel sustainability, it is good to first 

consider what damage hotels do to the environment. According to a 2018 report by the 

World Tourism Organization, accommodation is responsible for 1% of global greenhouse 

gas emissions (UNWTO, 2018). In addition, they are one of the largest consumers of water 

resources, leading to a large loss of this resource. The amount of water used by hotels for 

swimming pools and daily activities, as well as personally by tourists, leads to shortages. 

Increasing wastewater affects lakes, oceans, and vegetation, which can lead to the 

destruction of coral reefs, change the coastal climate, and more. (Foris, Crihalmean & 
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Ranoiu, 2020, p. 68). No less a problem in the production of large amounts of solid waste 

that pollute the soil. 

In 2017, a report by the Sustainable Hospitality Alliance, formerly known as the 

International Tourism Partnership (ITP), set a key goal for hotels that want to go green. It 

states that: "by 2030, hotel companies must reduce their annual greenhouse gas emissions 

by 66% and 90% by 2050 compared to 2010 levels" (Sustainable Hospitality Alliance 

(ITP), 2017, p. 3). Regarding water resources, the idea of the Alliance for Sustainable 

Hospitality is to increase water efficiency, but they do not include specific numerical 

targets. The reason for the lack of clarification in quantitative terms is that water problems 

are inextricably linked to the location of the hotel. In other words, a place that consumes a 

large amount of water but is located in an area rich in water resources has less impact than 

a hotel positioned in a dry zone (Sustainable Hospitality Alliance (ITP), 2018, p. 13). 

There are many different ways in the world to regulate the harmful effects of hotels 

on the environment. Today, most contain technologies to help build a sustainable balance. 

In this regard, it is important to pay attention to technological innovations that help 

hoteliers in building an appropriate environmental strategy. 

 

Technologies for ensuring sustainability in the hotel industry 

As technology advances, hotels are increasingly using digital assistants to meet 

business challenges. Given the growing interest in environmental protection, many 

hoteliers have been forced to build a new management strategy for accommodation. One of 

the things it involves is introducing improvements to achieve environmental friendliness. 

Environmental technologies are commonly used in the following areas (Cheung and Fan, 

2013, p. 435): 

• lighting; 

• climate system management; 

• water heating/cooling; 

• electricity production; 

• heat recovery; 

• water supply. 

There are many examples of environmentally friendly technological innovations 

related to the hotel sector. Their beginning was set years ago and continues to this day. 

Some of the well-known improvements from the past that remain to this day are (Chan, 

Okumus & Chan, 2016, p. 27): 

• Key cards for energy saving. They have a dual character. On the one hand, they are 

a useful tool for regulating the electricity used. On the other hand, they are made of plastic, 

which is harmful to nature. 

• Centralized air conditioning system, which can reset the temperature in the guest 

room when not in use, to the established for the hotel. 

• LED lamps. 

Waste-related technologies can be systematized into three categories. These are: 

pollution prevention systems; pollution control and management systems. Pollution 

prevention technologies usually reduce it by using various environmentally friendly 

alternatives. Pollution control technologies reduce the release of pollutants, correct 

environmental damage and ensure proper waste disposal. Management systems are 

infrastructural investments that help to improve environmental performance (Chan, 

Okumus & Chan, 2016, p. 27). 
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Some hospitality professionals have already turned to smart bins to track the amount 

of garbage dumped. In this way, it is possible to understand which product is being taken 

more from and to reduce stocks accordingly, so that it does not remain in an unusable 

surplus (Essaadani, 2021). Another method is the use of operational platforms to collect 

data on food preferences. They allow kitchens to offer more specialized menus. This will 

also help determine and order the right amount of food and thus avoid getting unnecessary 

products in the bin. 

Other examples of hotel technologies that improve sustainability are solar 

photovoltaic systems or combined fuel cells for on-site energy production. Hotels can 

reduce dependence on fossil fuel sources as well as utility costs. The choice of 

technological energy management is also cost-effective (Legrand, 2019, p. 3). 

Practice shows that one of the most effective ways of sustainable control is the 

integration of the Internet of Things. This is the connectivity of devices through access 

points that allows data exchange. The use of the Internet has expanded from a way of 

generating human-to-human connections to device-to-device connections. For example, 

employment sensors can provide hotel management with key information that can help 

regulate energy consumption (Eskerod et al., 2019, p. 5). 

The inclusion of devices that support the "Internet of Things" in the hotel room 

allows guests to turn the common space into a personalized domain – the so-called. "Smart 

room". The ability to monitor the heating, ventilation, air conditioning, and lighting system 

with infrared rays, detecting and sending data for use, saves time and reduces maintenance 

requirements. Automated thermostats and sensors can monitor and respond to fluctuations 

in employment. In this way, energy consumption can be analyzed and optimized. 

Technological management systems reduce the cost of power supply in hotels by up to 20 - 

25% (Eskerod et. Al., 2019, p. 5). 

In modern society, innovations reach new levels with robots, automation and 

artificial intelligence. These technologies can also improve the environmental focus of 

hotel operations. This is due to the fact that new technological innovations reduce the use 

of resources. In addition, there is less waste, unnecessary activities are eliminated and less 

energy is used. For example, computer reservation systems, and later self-registration 

systems, are a means of reducing the use of paper. 

 

Good practices in ensuring sustainability in hotels through technology 

 

In practice, each hotel uses different technologies and systems to create sustainable 

accommodation. It depends a lot on the location of the hotel, its financial resources, area 

and characteristics. However, there are many good practices in the world for green tourism 

that hoteliers have developed and followed. They can serve as a basis for many 

accommodation places, through which to build a single environmentally friendly 

accommodation. The authors of this document summarize the following good practices in 

ensuring sustainable hospitality: 

• Jumeirah Vittaveli, Maldives: This resort has the Eco-Pure technology system, 

which converts seawater into fresh and drinkable water, bottles it in recycled glass bottles, 

and therefore saves around 50,000 plastic bottles per year (Barreiros, 2021). 

• Crowne Plaza, Denmark: This hotel has the largest building with an integrated 

solar panel park in Northern Europe. It also has the first of its kind in Denmark cooling and 

heating system, based on groundwater  (Barreiros, 2021). 
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• The Chatwal a Luxury Collection Hotel, New York: Approximately 1,300 

lamps have been upgraded in the hallways, common areas, and 80 rooms. This saves more 

than 4,000-kilowatt-hours per year. In percentage terms, it represents a 90% reduction in 

the consumption of electric lighting (Barreiros, 2021). 

• Willard Intercontinental, Washington: This hotel operates operating systems 

that include the use of 100% wind energy. In other words, it reduces electricity 

consumption by 12% (Barreiros, 2021). 

• St. Regis Atlanta, Atlanta: Integrates green technologies, taking advantage of the 

opportunity to create a smart environmentally friendly building. The rooms are 

transformed with automation to welcome guests. The iPad on the bed gives visitors control 

over their system in the room. For example, staff can set an "outside" mode that lowers the 

temperature for the day while tourists walk. Upon check-in, employees can remotely make 

the following adjustments (Rajagopal, 2019): 

o to open the curtains in the bedroom; 

o automatically regulate the temperature; 

o to turn on the lights. 

All these options allow the hotel to reduce its harmful effects on the environment. 

By saving energy, it not only provides sustainable accommodation but also regulates its 

costs. With this, we can conclude that by thinking in "green", enterprising hoteliers not 

only help the environment but also build a fruitful strategy for managing their business 

(Димитрова, 2021, p. 43). 

• InterContinental Hotels Group (IHG): This company has announced a 

partnership with technology company Winnow. The goal is to help its hotels automatically 

track, measure, and reduce food waste. Thus, they create more sustainable and efficient 

restaurants and bars in their accommodation. Through the use of intelligent cameras and 

scales, as well as an artificial intelligence-based measuring device, Winnow Vision 

analyzes the ingredients during cooking. Once the dishes are returned to the kitchen, this 

technology tracks them and summarizes which foods are thrown away most often and in 

what quantities. This creates a database through which purchasing decisions are made, 

menus are designed and cooking techniques are improved (Rajagopal, 2019). 

• Hilton: The chain is known for its sustainable goals. The idea of the managers is to 

reduce carbon emissions by 60% by 2030 and once this is achieved, Hilton will reduce its 

emissions by another 20% by 2050. This brand has several different devices that help 

achieve environmental friendliness. Digital Key and Connected Room are part of them. 

The Digital Key allows hoteliers to adjust the amount of paper used for check-in and 

check-out. Also, it almost removes the plastic cards to open the rooms. The Connected 

Room offers even more options, allowing the Hilton to control the energy used in the guest 

rooms. If the room detects that the guest is not there, it returns all settings to those that are 

economical for an unoccupied room through integrated artificial intelligence (Hilton 

Report, 2021). 

Another important technology is the LightStay platform. Through it, all 5,900 hotels 

must report their energy and water waste and operational characteristics. This makes it 

easy to create a large database. With the LightStay tool, the company can compare its 

performance with other similar accommodations, as well as set an annual goal for 

everyone to achieve. Thanks to this unified system, it is possible to monitor in real-time 

where a hotel is located according to the set criteria. One of the advantages of this 

technology is the ability to design energy performance in the future. This helps the chain to 

be more resilient (Hilton Report, 2021). 
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These are just some of the good practices that are known today. Still, there are many 

other environmental strategies on the market, that include the use of technology. Hotels 

continue to look for new ways to improve their work processes. With technological 

development, the opportunities increase and this leads to increased interest on the part of 

hoteliers to improve sustainability in accommodation. 

 

Results 

• Hospitality is a business that has a strong impact on the environment. This is 

already in the process of change. New technologies are part of creating improvements in 

the industry. 

• With the development of innovation, the opportunities for achieving sustainability 

increase. This leads to an increase in the number of "green hotels". 

• The presented good practices prove the usefulness of building environmental 

strategies, including the use of new technologies as a means of building sustainable 

housing. 

 

Conclusion 

 

The growing change in the preferences of guests and access to a large amount of 

information on the Internet requires the application of new rules of operation. Awareness 

of tourists about the impact of travel on the environment transforms demand. Increasingly, 

they are choosing environmentally friendly accommodation. Nowadays, sustainability is 

the equivalent of profitability and a good sense of business (Parusheva, 2019, p. 285). The 

more the hotel strives to be energy efficient, reduce its harmful emissions and save water, 

the more it increases its sales and thus profits. In addition, the change that has taken place 

in a given accommodation can lead to optimization and a positive impact throughout the 

destination. 

New technologies are today considered one of the most successful means of 

improving sustainability. The introduction of technological innovations is a step forward in 

achieving a beneficial impact on the environment. Therefore, it generates increased loyalty 

from tourists. Innovations help in many different ways. Through them, hotels improve their 

efficiency and effectiveness. In this way, technology is becoming a key environmental 

strategy for sustainable accommodation. 
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ВЛИЯНИЕ НА СЕНЗОРНИЯ МАРКЕТИНГ ВЪРХУ  

ПРИКЛЮЧЕНСКИЯ ТУРИЗЪМ 

 

Докт. Виктория Венциславова Янакиева, УНСС-София 

  

INFLUENCE OF SENSORY MARKETING ON   

ADVENTURE TOURISM 

 

PhD Student Viktoriya Ventsislavova Yanakieva, UNWE-Sofia 

  
Резюме: С увеличаване на потребителското търсене и възможностите, които 

световния туристически пазар предлага, все по-голяма популярност придобиват 

алтернативните видове туризъм, които включват и приключенския. Настоящият доклад 

прави преглед последните академични изследвания върху сензорния маркетинг и примери от 

приложенията му в приключенския туризъм. Докладът синтезира открития в изследването на 

ароматите и разглежда тяхното значение в приключенския туризъм. Докладът предлага 

разрастване на сензорния маркетинг в приключенския туризъм. Докладвани са всички сетива, 

като най-често е зрението, последвано от звук и мирис и рядко докосване или вкус. 

Отчетените емоции са страхопочитание, радост, учудване, наслада, тръпка, изумление, 

завист, уау (сладка емоция), изненада, въодушевление, удовлетворение, интерес, скука, 

разочарование, тъга, смущение, загриженост, съжаление, дистрес, отвращение, тревожност, 

шок, аларма, страх и паника. Някои преживявания генерират мощни спомени, които 

продължават десетилетия. Краткосрочните, интензивни и фино детайлни сетива и емоции 

определят преживяванията, създават спомени и определят удовлетворението, благополучието 

и последващите резултати. 

  

Ключови думи: сензорен маркетинг, приключенски туризъм, емоционална 

интелигентност, поведение на потребителите, преживявания, пет сетива. 

 

Summary: With the increase in consumer demand and the opportunities offered by the 

global tourism market, alternative types of tourism, which include adventure tourism, are becoming 

increasingly popular. This report reviews the latest academic research on sensory marketing and 

examples of its applications in adventure tourism. The report synthesizes discoveries in the study of 

fragrances and examines their importance in adventure tourism. The report proposes an expansion 

of sensory marketing in adventure tourism. All the senses have been reported, most commonly 

sight, followed by sound and smell, and infrequent touch or taste. Reported emotions are awe, joy, 

surprise, delight, thrill, amazement, envy, wow (sweet emotion), surprise, excitement, satisfaction, 

interest, boredom, disappointment, sadness, embarrassment, anxiety, regret, distress, disgust, 

anxiety, shock , alarm, fear and panic. Some experiences generate powerful memories that last for 

decades. Short-term, intense and finely detailed senses and emotions determine experiences, create 

memories and determine satisfaction, well-being and subsequent results. 

 

Key words: sensory marketing, adventure tourism, emotional intelligence, consumer 

behavior, experiences, five senses. 
 

  
Въведение  

Актуалността на сензорният маркетинг се обуславя от приложението му от 

все повече компании, тъй като помага за разпознаваемостта и начина по който 

потребителите възприемат даден бранд в съзнанието си. Това, което предизвиква 
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сензорният маркетинг всъщност определена  реакцията на потребителите към 

конкретен продукт,услуга или бранд, като помогне да различи един продукт от друг 

или да създаде предимства. Този вид маркетинг има мултидисциплинарен характер и 

благодарение на това изисква знания от дисциплини  като например : психология, 

потребителско поведение и други.  

Целта на  настоящия доклад  е да се представи как влияят елементите на 

сензорния маркетинг върху приключенския туризъм. За постигането на целта се 

поставят следните изследователски задачи: да се изясни каква е същността на 

сензорния маркетинг, да се изведе каква е разликата между традиционния и 

сензорния маркетинг, и да се идентифицират сензорните елементи както и  да се 

анализира роля им , да се откроят резултатите от правилното им приложение 

поотделно и интегрирано. 

 

Литературен обзор 

В литератута различни автори дискутират проблемите свързани с сензорния 

маркетинг, някои са Hultén, Holbrook, Schmitt и други.  

Hultén представя  петте сетива - зрение, обоняние, вкус, слух и докосване, 

гледката досега доминираше в маркетинговата практика. Нарастващият интерес към 

сензорния маркетинг означава, че важна роля в потребителския опит на индивида 

има задоволяването на всички сетива (Hultén, Broweus and Dijk, 2009; Krishna, 2010). 

По този начин възходът на сензорния маркетинг е в съответствие с консолидирането 

на експерименталната парадигма, при която това, което потребителите ценят най-

високо, е начинът на потребление, а не самите продукти и услуги (Holbrook, 1999; 

Holbrook and Hirschman, 1982; Дженсън, 1999).  

Докато традиционният маркетинг подхожда към потребителите като 

рационални вземащи решения, които се грижат за функционалните атрибути и 

ползи, маркетолозите с опит разглеждат потребителите като рационални и 

емоционални индивиди, търсещи приятни преживявания, които осигуряват 

емоционални, когнитивни, поведенчески и релационни ценности (Schmitt, 1999). В 

резултат на това доставчиците трябва да създадат условия, които ще ангажират 

хората, засилвайки сетивните срещи и ги правят запомнящи се (Pine and Gilmore, 

1998).  

В този контекст опитният маркетинг посочва стимулирането на петте 

човешки сетива като решаващо за увеличаване на преживяванията на индивидите 

(Brakus, Schmitt and Zarantonello, 2009; Schmitt, 1999; Schmitt and Simonson, 1997), 

което влияе върху възприятията на потребителите и, следователно, техните 

предпочитания и поведение (Hultén et al., 2009; Krishna, 2010).  

Мултидисциплинарният поглед върху литературата показва, че човешките 

сетива предоставят информация за околния свят и посредничат за ежедневните 

преживявания, позволявайки на хората да осмислят света (Rodaway, 1994). 

Всъщност изследователите в областта на човешката география, антропология и 

история твърдят, че възприятието е телесно (тяло), включващо набор от 

взаимодействия в среда (място) в определен период (време) и е заучено поведение 

(културно) (Classen , 1997; Howes, 2005; Rodaway, 1994; Smith, 2007; Tuan, 1977). В 

този контекст, освен парадигмата на въплъщение, която предполага интегриране на 

ума и тялото (Csordas, 1990; Merleau-Ponty, 1962), важно е да се разбере парадигмата 

на въплъщението, която предполага сетивната взаимовръзка между тялото, ума и 

околната среда ( Howes, 2006; Rodman, 1992; Tuan, 1977).  
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По отношение на връзката между тялото, хората и местата, Porteous (1985) 

разработва термина „sensescapes―, той твърди, че подобно на понятието пейзаж, с 

неговите предимно визуални конотации, други сетива могат да бъдат 

пространствено подредени или свързани с място, като например мирис, звуков 

пейзаж, вкусов пейзаж или география на докосването (Macnaghten and Urry, 1998; 

Urry, 2002). Това предполага множество сензорни преживявания при географски 

срещи (Degen, 2008; Rodaway, 1994), като например в туризма (Crouch, 2002; 

Markwell, 2001, Pocock, 2002). По този начин настоящите изследвания в областта на 

туризма претендират за холистичен подход към петте сетива с оглед разбиране на 

тяхната роля в глобалните туристически преживявания, тъй като предишни 

проучвания са привилегировани на усещането за зрение (Dann и Якобсен, 2003; 

Gretzel и Fesenmaier, 2003; Govers, Go and Kumar, 2007; Кастенхолц, Карнейро, 

Маркес и Лима, 2011 г.; Пан и Райън, 2009). Този подход подчертава важността на 

разбирането на сензорната връзка между туристите и дестинациите, което 

предполага, че сензорният маркетинг може да се използва за проектиране, 

комуникация, брандиране и засилване на туристическите преживявания, 

повишавайки удовлетвореността на туристите и следователно дългосрочното спомен 

и лоялност.  

 

Методика  

В резултат на анализа на същността на сензорният маркетинг, може да бъде 

изведена неговата същност въз основа, на която може да се изведат следните 

резултати. 

 Сензорния маркетинг показва как могат да използват петте сетива на човека 

(звук, зрение, мирис, вкус и допир) прилагайки ги в бизнес практиката като сензорни 

преживявания по отношение на различните продукти, услуги и брандове. Пет сетива 

помагат сензорната информация да премине през тялото към ума под  формата  на  

различни усещания, възприятия и сетивни преживявания. 

Той се базира на опознаване на психологически теории и стимули. При 

създаване на методика за проучване на влиянието на сензорния маркетинг върху 

приключенския туризъм се прилагат сензорните елементи поотделно или 

интегрирано. В тази връзка се извежда ролята  на  сензорните вземането на  решения  

на индивида въз основа на човешките сетива. Също така е актуално и за създаването 

и управлението на туристическия продукт в това число и за приключенския туризъм, 

който се обосновава точно на преживяванията и усещанията на туристите по време 

на неговото употребление. Тези преживявания играят различна, но важна роля за 

различните предмети, продукти, брандове, услуги, както дигитални среди така и 

физически. В настоящата методика се акцентира върху значимостта на сензорните 

изживявания при създаването на приключенските продукти в туризма. Показателите, 

чрез които се изследва значимостта и влиянието на изживяванията са именно 

отделните сетива зрение, звук, мирис и докосване. При отчитането на резултати от 

подобно изследване, потребителите изразяват тяхната оценка чрез получените 

емоции, в резултат на ползване на подобен продукт, по съответната определена в 

методиката скала, която най-често се идентифицира с петобалната скала на Ликерт.  

По мнение на автора чрез сензорния маркетинг  се  преодоляват  

недостатъците  на  „традиционния  маркетинг―,  който  е  твърде рационален.  

Класическият  маркетинг  се  основава  на идеята, че клиентът е рационален, че 

неговото поведението е разделено на определени аргументирани стъпки, според 
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офертата, конкуренцията и отговора на потребителските потребности. За  разлика  от 

класическият маркетинг, сензорният маркетинг слага  преживяванията  на  

потребителите  и  техните чувствата в мисловния  процес, когато правят избор на  

даден продукт, бранд или услуга. Това са преживявания, които имат не само 

функционални , а и емоционални, поведенчески и когнитивни измерения. 

Потребителите използват първо емоциите си, а после разума си. Именно поради това 

в методиката на изследване на удовлетвореността от използване на приключенският 

туристически продукт, може да се изгради на сензорните компоненти и да се 

анализира въз основа на анализа на получените емоции от туристите. 

 Като пример можем да посочим приложението на сензорния маркетинг в 

ресторантьорството- затъмняване на светлината в ресторантите, което създава 

специфична атмосфера, в която доминиращото чувство не се свързва с зрението, а 

със засилването на другите сетива. Като резултата е наслада на потребителите чрез 

миризмата, вкуса и дори текстурата на храната.  

 Като резултат от създаване на подобна методика на изследване може да се 

изведе, че според сензорният маркетинг могат да се свържат марки с потребители 

чрез приватизиране на петте сетива. По следния начин компаниите успяват да 

свържат паметта и емоциите на потребителите и прилагат успешна практика, така че 

продуктите им да достигнат по-успешен начин до повече потребители. Чрез 

сензорни данни помага да се разграничат продуктите (концепцията за сензорния 

маркетинг).  

 Маркетингово изследване за влиянието на сензорния маркетинг върху 

приключенския туризъм, може да се реализира чрез включване на петте сетива в 

инструментариума от критерии и показатели: 

 
Зрението  Зрението като най-използваният сензор в 

рекламния свят, може да бъде първия по 

значимост критерий за изследване в дадената 

методика. Това е така тъй като  очите 

съдържат две трети от сетивните клетки в  

тялото. Хората си служим с зрението  си,  за  

да различават предметите  като  големи или  

малки, възприемат контрасти светли  или 

тъмни или тънки и дебели. Този елемент  

помага на потребителите да  забелязват  

промените, които се случват около тях 

   Приложен към сетивата за зрение, този вид 

маркетинг, се нарича още визуален 

маркетинг. Потребителят вижда различните 

цветове, форми и обеми. Фирмите се опитват 

да накарат този вид маркетинг чрез под 

формата на изображение да остане в 

съзнанието на потребителя. При ползване на 

такъв продукт емоциите, които зрението ни 

доставя са страхопочитание, наслада, радост, 

тръпка, изненада, стрес. 

 

Докосване 

 

     Докосването е следващият критерий част 

от методиката на проучване. Предимството, 

което предлага усещането за допир е 
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установяване на по-пряка връзка със 

статията. Чрез допира се засилва 

преживяването на клиента при 

взаимодействието му с продукта, това го 

прави и толкова важен елемент. По време на 

допир, който е приятен се отделя  хормонът 

окситоцин,  той създава усещане за 

благополучие и спокойствие.   

     Компаниите следва  да бъдат внимателни, 

при прилагането на сензорния елемент допир, 

тъй като докосването може да се възприема 

по различен начин от различните 

потребители. При ползване на такъв продукт 

емоциите, които докосване ни доставя са 

радост, тръпка, изумление, изненада, 

въодушевление, удовлетворение, интерес, 

разочарование, тъга, смущение, загриженост. 

Вкус 

 

    Третият критерий е вкуса. Това усещане 

събужда останалите сетива. Ароматът, 

прониква в продукта и така го направи лесно 

разпознаваем. В сравнение с останалите 

нивото на задържане е по-високо, тъй като 

остава в паметта. Това е най- емоционално 

дълбокото чувство. Вкусът  зависи от 

слюноотделянето  и  е  различен  при всеки 

човек.  

    Съществува и социален аспект на вкуса, 

това е така защото храненето улеснява 

социалното  взаимодействие между  хората. 

Компаниите трябва да имат напредвид , че 

домашните вечери и бизнес срещите са почти 

през цялото време в компания на други хора. 

При ползване на такъв продукт емоциите, 

които вкуса ни доставя са радост, наслада, 

уау (сладка емоция), изненада,  

удовлетворение, разочарование, отвращение. 

Изслушване     Четвърти критерий е изслушването, нарича 

се още слухов маркетинг. Много фирми 

въвеждат музиката, тя кара потребителите да 

свържат продуктите с мелодии. В повечето 

случаи потребителят запомня песента повече 

от продукта. Целта е да свърже продукта с 

музиката като по този начин се създадат 

положителни чувства в потребителите, това 

ще улесни възможността за покупка. 

   Хората често изразяват идентичността си 

чрез звуци. Хората използват звука, за да 

могат да изложат своето мнение, аргументи и 

дори  чувства. Използва се и идентифициране 

чрез използването на звуци, главно музика, 

свързването на правилната песен или 

мелодия с продукта изгражда по-силна 
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идентичност. Най-известната форма на 

звуков маркетинг е използването  на  лесно  

запомняща  се  мелодия. При ползване на 

такъв продукт емоциите, които слуха ни 

доставя са страхопочитание, радост, 

учудване, наслада, тръпка, изумление, 

изненада, въодушевление, удовлетворение, 

интерес, смущение, тревожност, шок, аларма, 

страх и паника 

 

Миризма     Петият критерий е миризмата, или още 

това е обонятелен маркетинг. Чрез ароматите 

и есенциите се свързват компания или 

продукт. Чрез аромата се създават приятни 

усещания, които подпомагат на фирмата като 

улесняват покупката на потребителя. При 

ползване на такъв продукт емоциите, които 

миризмата ни доставя са радост, учудване, 

наслада, изумление, удовлетворение,  

интерес. 

 

 Миризмата  се  свърза  емоция повече от останалите пет сетива, това се 

дължи на   способността, мозъка  да свързва миризмите със спомени. Много от 

компаниите, в последно време се посвещават на това да продават аромати на 

различни фирми и брандове, целта е да подобрят маркетинговата си стратегия и 

идентичността си. Според автора в приключенския туризъм трябва да бъде 

анализирано детайлно  комбинация между сетивата усещането и зрението. 

Както вече беше изяснено целта на изследването е да се анализира 

значението на посочените вече пет човешки сетива заложени като 

критерий/показатели като инструментариум за изследване на туристическите 

преживявания от ползването на приключенски туристически продукт. 

 

Таблица 1. Критерии и показатели за измерване на туристическото преживяване в 

приключенския туризъм 

Критерии Показатели  

Зрение цвят, изображение, текст, графика, видео, насочена светлина 

Звук специални звукови ефекти, тематична музика, гласове, 

запомняща  

се мелодия 

Мирис 

 

специфични аромати на околната среда, специфични 

хранителни  

аромати 

Вкус хранителни проби, нови вкусове 

Допир продуктови мостри, комфорт, проби 

  

Източник:  Авторова систематизация адаптирано по  „15  Ways to  Use  Sensory 

Marketing in 2020.― March 16, 2020 Available at: <https://brandastic.com/blog/sensory-

marketing/>  
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 Според направените проучвания се констатира, че комбинацията  между  

елементите  зрение и звук е сред най-често  срещаните съчетания,  които  се  

използват в мултисензорния  брандинг, но трябва  да се помисли  за  цялостното  

сензорно  изживяване  на  клиента. Сензорният  маркетинг,  който  привлича  петте  

сетива, способства за бранд диференциация и помогна на всеки бизнес в това число 

и приключенския туристически продукт да стане по-привлекателен и креативен. 

Обхвата на бранда се разширява чрез мултисензорния брандинг и има потенциал да 

успее да накара повече хора да говорят за този бранд и купуват. При създаването на 

образ на приключенски туристически продукт може да се акцентира върху 

емоциите, които ще получи потребителя в резултат на неговия избор. В маркетингов 

смисъл, стимулирането на петте сетива оказва  влияние  върху потребителското 

поведение. Като  важна  маркетингова  парадигма  и  феномен се очертават 

човешките сетива,  емоциите  и  преживяванията   . Приемането и внедряването на 

новите промени в маркетинга, се разработват нови  сензорни маркетингови  

стратегии, които са  основани на  човешката  емоция. Чувствата  на  потребителите  

влияят  върху  различните фактори при избора на ваканция като: време,  

удовлетвореност  от даден продукт или услуга. Потребителите правят избор на 

базата на чувствата, мислите и емоциите, които продуктите пораждат у тях, в тази 

връзка тези характеристики е необходимо да се използват при оценката на 

изживяванията на туристите и при приключенски туристически продукт. 

 

Дискусия 

           Влияние  на елементите  на сензорния  маркетинг върху потребителското 

поведение са многоаспектни и могат да се третират с различен аспект в различните 

проучвания с различна значимост. Това се обуславя от самата специфика на 

различния вид приключенски туристически продукт, който може да бъде като 

например преходи, каньонинг, къмпинг, рафтинг, каяк, трекинг, хайкинг, къмпинг, 

свободни ски/сноуборд и други. В последващо емпирично проучване на конкретен 

вид приключенски туристически продукт ще се приоритизират едни или други 

критерий и показатели, както и получени емоции от потребителите от гледна точка 

на поставената цел. В настоящето изследване се доказва многоаспектността на 

влиянието на елементите на сензорния маркетинг.   

 Както вече бе изведено докосването,  дегустацията,  чуването,  миризмата  и  

виждането  на  даден  продукт  играят  важна  роля във  възприятието  му. Образ на 

човешкото ежедневие са сензорните елементи и чрез тяхното използване се 

задоволяват  потребностите  и  желанията на потребителите.  На  тези  потребности, 

поведенчески специалисти  отговарят чрез  сензорен маркетинг, който се свързва с 

хубава емоционална  реакция. Сензорният  маркетинг това са иновативните  

решения, предлагащи възприемане и преживяване на продуктите и услугите на 

потребителите . Специален аромат или цветът и формата, песен, която лесно да 

запомнят, мотивират  поведението  на  потребителите. Различни  преживявания,  

като стимулират  сетивата  за зрение,  звук ,  мирис  и  допир ,повлияват  на 

потребителското поведение. Сензорни сигнали имат  положителен ефект  върху  

поведението  на  потребителите.  Сензорните елементи имат положителен ефект 

върху  настроението, удовлетворение, времето. Сензорният маркетинг създава 

перфектните сензорни стимули за постигане на най-голямо въздействие върху 

потребителското поведение на туристите.  
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 При анализа на влиянието на сензорните компоненти върху приключенския 

туризъм, създаването на спомени също е една от основните цели на маркетолозите, 

създаващи този вид туристически продукт. Спомените с интензивни сензорни и 

емоционални компоненти могат да продължат най-малко пет или шест десетилетия. 

Чувствата и емоциите, изпитани по време на приключенския туризъм създават 

спомени, които могат да включват пълно умствено преиграване, включително 

физиологично пресъздаване на чувствата и емоциите, изпитани по това време, без 

повторното им преживяване. Това съответства на анализа на приключенския 

туризъм. 

 Приключенският туризмът генерира подробни и мощни сензорни и 

емоционални преживявания, които остават запомнящи се в продължение на много 

десетилетия. Степента, до която проключенският туризъм може да допринесе за 

настоящото благополучие и удовлетвореност от живота, а оттам и за бъдещи 

повторни резервации, зависи от фините детайли и интензивността на спомените от 

конкретни приключения, а не от широки съвкупни сетивни пейзажи или емоскейпи. 

Това съвпада с последните анализи на резултатите от благосъстоянието от 

ваканционните преживявания като цяло. 

 Бихме могли да определим количествено ефектите от интензивните и 

запомнящи се 

преживявания от туризъм в дивата природа върху параметрите на психичното 

здраве, които могат да бъдат превърнати в стойности на здравните услуги и 

следователно в икономически оценки, напр. умения за инженерно-специфични 

срещи с диви животни за клиенти.  

 Основна констатация е, че преживяванията могат да се различават 

значително между туристите. Различните обстоятелства могат да генерират 

различни реакции и различните индивиди могат да имат различни отговори на едни 

и същи приключения или подобни реакции, но по различни причини. Например, 

някой може да се зарадва да види птица, защото е красива, друг, защото е рядка, а 

трети, защото добавя към списъка им за цял живот. Отговорите могат да имат 

културни компоненти: определени видове могат да се разглеждат като сладки или 

грозни, късметлии или нещастни, а възприятията за чувствителността, болката и 

жестокостта на животните се различават значително в различните култури. 

Агенциите за туризъм хореографират срещи, за да създадат запомнящи се сензорни 

и емоционални преживявания, като същевременно ги спестяват от шок или паника. 

По този начин те се фокусират и върху фините детайли, като целят да създадат 

приключения, ангажирани с определено поведение. 

  

            Заключение 

  

В обобщение, едни от най-важните приноси за развитието на приключенски 

туризъм и приложението на сензорния маркетинг в създаването на продукта както и 

в неговото брандиране. Тези дейности е необходимо да се осъществяват заедно от 

всички страни, които са заинтересувани, като се използват управленски техники, 

подходи и методи от съвремието. Туризма следва да се ориентира изцяло към 

преживяването. Маркетинга и рекламата трябва повече да акцентират върху 

емоциите, които предлагат туристически продукт или услуга. Предложеният 

туристически продукт трябва да успява да ангажира по-възможност петте сетива на 

потребителя на приключенски туризъм. Туристическият продукт е необходимо да 



144 
 

отправя ясни послания до потребителя. Туристическата оферта трябва да 

ориентирана към преживяванията и да въвлича все повече потребители в 

приключения като предложи силни и запомнящи се емоции. 

 Перспективността на изследвания въпрос се обуславя от това, че 

туристическият продукт е комплексен, а потребителите трябва да се мотивират да 

споделят преживяното сред приятели, познати, в интернет пространството. 

Настоящето изследване доказва, че е необходимо приключенският туризъм да 

започне да бъде все по-иновативен както и да съчетава най-доброто от алтернативни 

форми на туризъм. 

Значимостта на отделните изведени критериите може да се осъществи по 

следния начин за целите на приключенския туризъм. С най-висок коефициент на 

значимост могат да бъдат критериите зрение, докосване и звук. С по-малък 

коефициент на  значимост, с минимално значение са мириса и вкуса. 

 Сензорният маркетинг съдържа в себе си ясни и точни елементи. 

Интегрирането им може да се приложи към всеки продукт или бранд. Предаването 

на сензорното преживяване е успешно, както на живо, така и дигитално. Целта на 

всеки бранд е да бъде разпознаван, търсен и запомнен , а сензорният маркетинг се 

успява да се справя с  тази задача.  От  важно   значение  е  да  успеят да се подберат 

правилните сензорни стимули и стратегии. Брандовете трябва да  заложат все повече 

на  креативност  и въображение  и  да пресъздадат  една вълнуващо, истинско и 

запомнящо се преживяване. 

 

Литература: 

 
Нецева-Порчева, Т. Маркетинг на  услугите. ИК-УНСС. 2012. стр. 486-519. 

Обрешкова,  Н.  Маркетинг  в  изкуствата.  УИ  „Неофит Рилски―. 2004. 

Achrol R. S. and Kotler P. Frontiers of the marketing paradigm in the third millennium, 

Journal of the Academy of Marketing Science.  2012. Volume: 40. Issue: 1, pp. 35-52. 

Barsalou. Grounded Cognition. Volume: 59, pp. 617-645. 2008. 

Daucé  B.,  Rieunier  S.  Recherche  et  Applications  en  Marketing (French Edition), Vol. 

17, Issue: 4: pp. 45-65. 2002. 

Dora Agapito Patrícia Oom do Valle Júlio da Costa Mendes, SENSORY MARKETING 

AND TOURIST EXPERIENCES MARKETING SENSORIAL E A EXPERIÊNCIA TURÍSTICA 

Farias S. A.‚  Aguiar E. C.  and Melo‚ F. V. S.  Store atmospherics and  experiential  

marketing:  A  conceptual  frame  work  and  research propositions  for  An  extraordinary  customer  

experience.  International Business Research. 2014. Volume: 7. Issue: 2‚ pp. 87-99. 

Gobe, M. Emotional Branding: The New Paradigm for Connecting Brands to People. 

Allworth Press, New York. 2001. 

Haghigi M.‚  Saeed Nia  H. and  Kyanoush Ghavin  G. The  role of emotional satisfaction  on 

customer behavioral  tendencies associated with service quality in the hotel industry. 2011. Volume: 

12, pp. 45-62. 

Heitzler C. D.‚ Asbury‚ L. D and Kusner S. L. Bringing ―Play‖ to life: The use of 

experiential marketing in the VERB™ Campaign. American Journal of Preventive Medicine. 2008. 

Volume: 34. Issue: 6‚ pp. 188-193. 

Hulten B., Brauvs, N. and Van Dyke M. Sensory marketing. Ahmad Rousta, Mojtaba Safi 

Pur Shervaneq, Mansoureh Vaseghi. Volume: 1. 2012. Tehran: Commercial Company publishing 

printing. 

Hultén,  B.,  Broweus,  N.,  and  Van  Dijk,  M.  „What  is  Sensory Marketing?.― Sensory 

Marketing. Palgrave Macmillan UK. 2009. 



145 
 

Hulten.  B.,  Sensory  Marketing:  An Introduction,  London.  SAGE Publications Ltd. 2020. 

Kotler  PH.,  Setiawan  I.  and  Kartajaya,  H.  Marketing  3:  From products  to sustomers  to 

the  human  spirit.  translated  by: Abdul  Hamid Ibrahimi,  Samad  Aali, Alireza  Bafandeh zendeh,  

elnaz Alizadeh  Ashrafi. 2012. Volume: 1. Ofoghe Danesh Press.  

Krishna, A.,  &  Schwarz,  N. Sensory  marketing,  embodiment, and grounded  cognition:  A  

review  and  introduction.  Journal  of  Consumer Psychology, 24(2), 159–168. 2014. 

Lindstrom,  M.  „Broad sensory  branding―. Journal  of Product  & Brand Management. 

2005. Volume: 14. Issue: 2, pp. 84–87. 

Moure  John  C.,  Minor  R.  and  Michael  S.  Consumer  behavior. Translated by: Abbas 

Saleh Ardestani, Aan press. 2002. 

Rodrigues. C., Hultén B. and Brito C. Sensorial brand strategies for value co-creation. 

Innovative Marketing, 7(2). 2011. 

Spangenberg E.,  Crowley A.  E. and  Henderson P.  W. Improving the store environment: do 

olfactory cues affect evaluations and behaviors?. Journal of Marketing. 1996. Volume: 60. Issue: 2, 

pp. 67–80. 

Yoon S. J.  and Park J. E.  Do sensory ad appeals  influence brand attitude?. Journal  of 

Business Research.  2012. Volume: 65.  Issue: 11, pp. 1534-1542. 

„15  Ways to  Use  Sensory Marketing in 2020.― March 16, 2020 ]URL: 

https://brandastic.com/blog/sensory-marketing/ (Accessed 26.05.2022) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://brandastic.com/blog/sensory-marketing/


146 
 

ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ МЕДИИ  

ВЪРХУ РАЗВИТИЕТО НА ВИНЕНИЯ ТУРИЗЪМ 
 

Докторант Кристиан Рангелов, УНСС - София 

 

THE INFLUENCE OF SOCIAL MEDIA ON THE  

DEVELOPMENT OF WINE TOURISM 
 

PhD Student Christian Rangelov, UNWE - Sofia 

 
Abstract: This scientific article aims to analyze the development of social media and their 

impact on wine tourism. The attitudes of wine tourists regarding the use of new technologies in 

communication are considered. An analysis of the economic benefits for wineries from the 

development of social media has been made. The goals set in the scientific article are related to new 

technologies, their development and future in the context of wine tourism. Emphasis is placed on 

the benefits of new social media and their use in the field of tourism. Conclusions based on the 

analysis are presented. 

 

 Key words: social media, wine tourism, behavior, influence, internet. 

 

Резюме: Настоящата научна статия има за цел да анализира развитието на 

социалните медии и тяхното въздействие върху винения туризъм. Разгледани са нагласите на 

винените туристи по отношение на използването на новите технологии в общуването. 

Направен е анализ на икономическите ползи за винарните от развитието на социалните 

медии. Целите, които са поставени в научната статия са свързани с новите технологии, 

тяхното развитие и бъдеще в контекста на винения туризъм. Поставен е акцент на ползите от 

новите социални медии и използването им в областта на туризма. Представени са изводи на 

база проведения анализ. 

 

 Ключови думи: социални медии, винен туризъм, поведение, влияние, интернет. 

 
Introduction 

According to the latest research, in 2022 there are 4.65 billion registered users in 

various social media platforms. This represents 58.7% of the world's population. Thus, 

social media is now an integral part of almost everyone's daily life. People are starting to 

use them more and more, not only for entertainment, but also for work, travel, training, 

sharing interests or buying different goods. With this in mind, retailers and companies are 

also turning to various online platforms to connect with their customers. The tourism 

industry does not stay away from this process. Maintaining a social media profile can 

ensure greater popularity and attract more people to visit a specific place or a tourist 

destination. Of course, the cultural and natural resources of a destination remain a leading 

factor in the choice of tourists (Parusheva, 2017, p. 327). 

The object of this scientific article is the development of social media and 

technology in the context of wine tourism. The subject of the study is the impact of social 

platforms on the development of wine tourism. In order to achieve the set goal, the 

following research tasks are solved: 

 tracking the development of social media in the XX and XXI centuries; 

 study of the influence of social networks on the behavior of tourists; 

 study of wine tourism in the conditions of new technologies. 
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Exposition  

During the trip, the active use of social media such as sharing stories, photos and 

videos influences other potential tourists to travel to a certain destination (Javed, 2020, p. 

2). In this way, various online platforms and networks become a conduit for interactive 

content. It is created by tourists for tourists, on the one hand, and by companies and tourist 

destinations, on the other. There is a convergence between business and the end user in 

order to provide better products and services. Proper use of social media can improve the 

life and economy of a territory. 

 

Literature review 

The scientific article contains selected information from various literary and 

Internet sources. They are all related to the analysis of social media, their history and 

impact on wine tourism. Data from leading statistical offices in the world were used in the 

present study. 

 

Methodology 

In order to achieve the goals and solve the set tasks, the methods of analysis of the 

scientific concepts on the researched issues in the specialized literature are applied, as well 

as the synthesis of the author's ideas. A scientific discussion has been created in defense 

of the author's thesis that social media is becoming a determining factor for the 

development of wine tourism. 

 

Development of social media in the XX and XXI century 

Nowadays, it is difficult to imagine life without the existence of social media. We 

use them as the main source of information. We communicate with relatives and friends 

through them. Entirely new sectors of the economy are emerging, related to the 

maintenance and development of various platforms. However, this has not always been the 

case. Social media has come a long way in becoming what it is today. 

In the beginning, computer networks were used mainly for military 

communication. During the 70's of the last century, their purpose began to expand and thus 

changed people's thinking. The benefits of connecting several computers and exchanging 

information between them are beginning to be realized. 

The first steps towards the creation of social media were made through the so-

called Bulletin Board System (BBS). It is a virtual environment in which registered users 

can communicate with each other and download files or games. In most cases, this content 

was pirated. However, the ability to send messages through this network is considered very 

useful (Dhingra, 2019, p. 2). 

Before the commercialization of the Internet, there were other social networks 

such as CampuServe. It is an American online service provider and the first major retailer 

in the industry. It was founded in 1969, but became famous ten years later. The company is 

the first to offer e-mail service and personal computer support in the United States. In the 

early 1980s, CampuServe again became the first on the market to offer online chat 

between its customers. The American supplier manages to grow enough in international 

markets. The company entered Japan in 1986, and in 1989 became a leading Internet 

provider in Europe. 

Usenet appeared in the late 1980s. It was a site for the exchange of publications 

related to music, sports, science and more. 
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The next step is taken with the idea of creating World Wide Web (WWW). In 

1989, the British engineer Tim Berners-Lee implemented the technology in the network of 

the European Organization for Nuclear Research. It is an information system of 

interconnected documents that are available on the Internet. These documents are called 

web pages, and their content can be text, video, image or other types of multimedia. 

As a true forerunner of today's social media sites, we can point to America Online 

(AOL). In the early 1990s, the company began providing Internet services. It quickly 

manages to create a strong connection between its users through the ability to send instant 

messages. In addition, AOL offers its users services such as e-mail, video search, news, 

weather information, as well as free broadcasting of classic TV shows. 

The real social media boom began in the late 1990s. Sites like Six Degrees, 

BlackPlanet, Asian Avenue, and MoveOn appear. They are all places where people can 

communicate with each other. Shortly afterwards, the first blogs such as Blogger and 

Epinions were created. Epinions is a site where users can read or create product reviews 

(Edosomwan, 2011, p. 81). The possibilities of blogging are being assessed very quickly, 

and in the second half of the 1990s, additional options for users were introduced. It is 

possible to comment under each blog from other readers. To date, there are more than 600 

million blogs worldwide. 

At the beginning of the XXI century, platforms such as Myspace and LinkedIn are 

gaining popularity. In 2005, YouTube emerged as a revolution in video sharing. Thanks to 

him, blogs are starting to turn into vlogs. Today, more and more people are shooting 

videos and making money from watching and sharing them with other users. By the end of 

2006, Facebook and Twitter became available to millions of people around the world. 

In 2010 the so-called visual social media. These are Instagram and Pinterest. 

Initially, Instagram was extremely popular because of the publication of photos and videos 

without the appearance of ads and news. Pinterest is a social photo-sharing site in the form 

of a bulletin board. The concept for it is that consumers can find different ideas related to 

recipes, fashion, furniture and more. 

Social media is growing strongly thanks to new mobile technologies. With the 

advent of smartphones, it is no longer necessary to stand at a desk in front of a computer. 

Currently, more than 5 billion people own a mobile phone. With the development of 

laptops, tablets and smartphones, access to social media is unlimited. Moreover, new 

communication applications are being developed in order to be accessible mainly from a 

mobile device. New social networks and their improvements also require faster internet. 

This requires the introduction of powerful wireless communication technologies. An 

example can be given with the entry of the fifth generation of cellular networks - 5G. 

To date, there is a huge variety of sites and platforms for communication and 

information sharing between people. In recent years, platforms such as Tumblr, Spotify, 

Snapchat and TikTok have managed to fill other niches in the world of social media. 

 

Influence of social media on tourist behavior 

Communication between people has never been as easy as it is now. Thanks to the 

developed communications, the exchange of a large amount of information is extremely 

fast. People manage to develop, work, study and have fun through the Internet and the 

social media platforms. This has been tested and proven during the years of isolation 

following the global COVID-19 pandemic. 

According to Eurostat data for 2021, 74% of Internet users in the European Union 

(EU) have shopped online. Compared to 2016, this represents an increase of 11%. In 
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addition, in 2020, 89% of people in the EU between the ages of 16 and 74 used the 

Internet. Of these, 72% have bought or ordered various products and services online. This 

proves that the Internet and social media will have an increasing impact on consumers. 

Globally, in 2020 online wine purchases have increased in all leading wine 

destinations. In Mexico, 67% of wine purchases were made online. 60% in the United 

States and 47% and 28% in the United Kingdom and Germany, respectively. This 

undoubtedly proves that wine tourism and wineries cannot ignore the internet revolution 

and, more importantly, the use of social media is becoming a condition for their survival. 

(Sigala and Haller, 2019, p. 140). 

The development of the Internet also opens up new opportunities for tourists. 

Searching for information, comparing prices, gathering opinions about a destination 

becomes much easier than before. This inevitably affects the attitudes of tourists towards a 

tourist destination or site. 

Through platforms such as Facebook and Twitter, tourists can share their 

impressions, opinions or recommendations. This largely determines their behavior and 

directly influences decision-making. When it comes to holiday planning, people rely 

mainly on the opinions of tourists who have already visited the destination. Social media in 

every way encourages users to share their thoughts, feelings and impressions of the 

environment around them. We can say that the influence of online media on tourist 

behavior will continue to grow. 

In 2021, the World Tourism Organization (UNWTO) conducted a survey related to 

the Facebook platform. In it, tourists say that using Messanger is the easiest and most 

convenient way to connect with business. 

The tourism sector is strongly influenced by various social changes in the behavior 

of tourists (Parusheva, 2019, p. 280). People do not use social media only to organize their 

journey. Through them, they share their experiences during their stay and after it. Through 

social platforms, travel companies can see and hear the opinions of their customers. They 

can be both positive and negative. This allows for the development and improvement of 

the service offered. 

Impressive are also specialized booking platforms such as Booking.com, Expedia 

and Airbnb. They, like the mass social media, offer a direct connection to their users with 

the accommodation. Thus, communication between tourists and business can be before, 

during and after the stay. This completely changes the processes associated with vacation 

planning. Thus, tourists can start communicating with the accommodation before they have 

arrived physically. 

 

Wine tourism in the conditions of new technologies 

Paid content and the distribution of ads on social media are becoming more 

expensive. On the other hand, platforms manage to provide their users with more 

advertising opportunities. Promoting products through platforms like Facebook and 

Instagram is becoming easier. It offers accurate and specific targeting of the ad to other 

users who may be interested in it. 

Globally, wine tourism is successfully promoted through social media. Wineries 

and wine producers can manage the information they want to reach potential customers. 

This gives winemakers more independence and control to grow their business. Initiative 

and entrepreneurship are of great importance in the development of the tourism business 

(Димитрова, 2021, с. 44). 
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Social media platforms can influence wine tourism in many ways. They are a tool 

for building a good reputation of wineries. Through them, quality wine and good service 

can promote a specific destination. Every tourist can become an ambassador of a certain 

brand of wine or winery, using his profile on the social networks. In addition, the wineries 

and the wine sectors can find new employees through platforms such as LinkedIn. 

According to the social network itself, it has more than 830 million registered users. 

We can point out a number of economic benefits for wine tourism from the use of 

social media. They create an opportunity to attract new customers. The promotion and 

sale of wine is not limited to the region or country. Wineries from small towns can reach 

people from all over the world. For example, an advertisement on the LinkedIn platform 

has the potential to reach about 14% of the world's population. With the use of social 

media, wine tourism and wineries have the opportunity to reduce their costs for advertising 

and market research. In addition, new technologies in social media make it possible to 

follow direct competitors. This further increases competition and increases the quality of 

services offered. There is an increasing tendency for customers to evaluate the good 

service according to the availability of technology in the specific tourist site. (Гоцева, 

2021, с. 601). 

Wineries can increase their revenue by building communities and networks of 

customers absolutely free. At the same time, they have the potential to develop their brand 

and create loyal customers. The exchange of information and ideas between the wineries 

and the tourism industry through social media, platforms, forums and applications can be 

extremely useful. 

Despite the obvious benefits of social media, we cannot deny some negative 

aspects, especially for wine tourism. The huge number of photos and videos related to 

wine can bore tourists. Separately, maintaining an active profile takes time. 

The development of tourism relies on a set of proven techniques and strategies for 

its promotion (Parusheva, 2017, p. 16). New and interactive content needs to be created to 

keep the attention of followers. To be successful, it is important to develop a 

comprehensive strategy and vision for the content to be shared. 

Social media itself can also be used against competitors by spreading fake 

information and comments. It has been proven that a person can develop an addiction to 

the use of social applications. The commercialization of a wine destination would 

negatively affect the motivation of tourists to visit it. 

 

Results 

 Social media is evolving dynamically and is an integral part of people's daily 

lives. 

 Social networks have an impact on tourist behavior. 

 Wine tourism and wineries can benefit from the use of different online content 

sharing platforms. 

 

Conclusion 

Wine tourism is an alternative way to spend free time. He has great prospects for 

development. Through wine tourism, wineries can ensure profitable and sustainable 

economic growth. This type of tourism is specific and is aimed at a certain group of 

people. For this reason, the proper use of social media can be the key to success for any 

winery. Social platforms offer businesses the most detailed information about the 

preferences of their users. This, in turn, is becoming a major interest of companies. We 
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cannot say how far social networks will go in their development. However, it seems certain 

that they will always exist in one form or another. 
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Резюме. Платформите за онлайн резервации промениха изцяло световния 

туристически пазар. Преди потребителите трябваше да отидат до най-близката туристическа 

агенция, днес с появата на платформите за онлайн резервации те могат да резервират полет, 

хотел или да организират цяло пътуване чрез мобилните си телефони. Докато използването 

на интернет елиминира много туристически агенции, други бяха принудени да се адаптират 

към силно променящия се пазар, като мнозина се обърнаха към въвеждане на онлайн 

резервации. Туристическите агенции са принудени да се конкурират със системите за онлайн 

резервации. До този момент те трябва напълно да променят своя бизнес модел, за да запазят 

мястото си на пазара и да останат конкуренти на платформите за онлайн резервации. 

 

Ключови думи: платформи за онлайн резервации, туристическа агенция, 

дигитална ера, туристическа индустрия, влияние. 

 

Abstract. Online booking platforms have completely changed the global tourism market. 

Before consumers had to go to the nearest travel agency, today with the advent of online booking 

platforms they can book a flight, hotel or organize a whole trip via their mobile phones. While the 

Internet has eliminated many travel agencies, others have been forced to adapt to the highly 

changing market, with many turning to the Internet by introducing online reservations. Travel 

agencies are forced to compete with online booking platforms. To this point, they need to 

completely change their business model in order to maintain their place in the market and remain 

competitors on online booking platforms. 

 

Key words: online booking platforms, travel agency, digital age, tourism industry, 

influence. 

 
            Увод 

Извършващите се промени превръщат все повече туризма в информационния 

бизнес. Туристическия продукт се формира на основа на информация на двете 

страни на туристическия пазар, а именно доставчици на услуги и потребители. 

Нематериалния характер на туристическите услуги обуславя силното присъствие на 

туристическия бизнес във виртуалното пространство. На практика се разменя 

информация за потенциалната наличност, стойността и качеството на услугата. 
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Интернет се превърна в нов и директен канал за информация, дистрибуция и 

директни връзки с клиентите. 

Иновациите в туристическата индустрия включват всички аспекти на 

формирането и развитието на креативни идеи или подобряване на по-добрите 

туристически услуги, водещи до по-висока туристическа удовлетвореност, по-

ефективни управленски стратегии, по-високи печалби и по-ниски разходи като 

крайни резултати. 

Настоящото изследване представя видовете резервационни услуги и 

промените в състоянието на туристическите агенции. Разработката има за цел да 

проследи дали туристическите агенции могат да оцелеят в ерата на новите 

технологии и иновации, като за тази цел ще се представи статистика изведена от 

проведена кратка анкета. 

 

           Какво е онлайн резервационна платформа? 

В началото на този век планирането на почивка може да е довело до 

посещение на местния туристически агент. Днес, благодарение на пробивите в 

технологиите и високоскоростния интернет, пътниците могат да резервират свой 

собствен полет и хотели онлайн, да изберат да отседнат в чужда къща и вместо да 

влязат в този непознат ресторант с трепет, да търсят онлайн отзиви на мобилния си 

телефон, докато са свързани с хотелският Wi-Fi. (Bearne, 2016) 

От резервация на билети до почивки в цял свят, онлайн резервационните 

платформи доведоха до активното развитие на интернет търговията в 

туристическата индустрия. Съвременните технологии превърнаха електронната 

търговия в един от основните канали за продажба и разширяване на потенциала за 

предоставяне на дистанционни услуги. 

Използването на системи за онлайн резервиране ни позволява лесно да 

проверяваме наличността на свободни стаи в хотелите или места за полети.  

Системите за онлайн резервиране са предназначени да помогнат на човек да 

търси и резервира туристически турове през интернет и безпроблемно да следи 

състоянието и напредъка на своите резервации. Поради бързото развитие на 

технологиите старите начини за получаване и обмен на информация се заменят с по-

нови и усъвършенствани.  

В Европа този вид пазар и потребители навлиза малко по-бавно в сравнение 

със други страни. Притесненията относно злоупотребата с лични данни, наредби и 

закони възпрепятстват растежа в някои европейски страни, което води до малко по-

ниски приходи от 200,5 млрд. щатски долара за 2018 г. Очаква се тези приходи да 

нарастнат до 265,9 млрд. щатски долара до 2023 г. (Lock, 2022) 

Онлайн резервационните платформи имат своите предимства, като например 

дават възможност на потребителите да комуникират с продавачите директно, 

информация, която се актуализира постоянно, достъпна информация независимо от 

времето и мястото, в което се намирате, възможност за спестяване на време, 

намаляване на разходите, като различни платформи предоставят различни цени и 

отстъпки.  

Много туристи всъщност предпочитат този начин за резервиране, защото 

получават комфорт, когато правят своите проучвания за хотел, дестинация и т.н., 

възможност за сравняване на цените.  
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Тези предимства притесняват туристическите агенции, защото трябва да 

търсят по-добри начини, за да не загубят клиенти в полза на онлайн резервационните 

платформи.  

Специалистите по пазарни и иновационни стратегии ни учат, че може да се 

постигне конкурентно предимство дори като се започне от слабите места на 

конкурентите. Вселената на онлайн агенциите не е толкова „солидна―, колкото 

изглежда. Много от тях не се опитват да разберат какво интересува клиента, какво 

му харесва или не му харесва или какво друго би искал. Те рядко искат обратна 

връзка от своите клиенти, въпреки че може да е полезно при прилагането на мерки за 

подобрение. (Agheorghiesei & Ineson, 2011) 

 

           Видове онлайн резeрвационни услуги  

В туризма тази иновация се използва за резервиране на хотели, самолетни 

билети и почивки. 

1) Онлайн резервиране на самолетни билети 

На първо място, туристите искат да знаят къде онлайн могат да получат най-

добрата оферта за самолетни билети. Много от авиокомпаниите започнаха да 

предоставят услуги, свързани със закупуването на електронни билети. 

Информацията за пътниците се въвежда в системата за резервации на 

авиокомпанията и по-късно клиентът трябва само да представи паспорта и 

разписката за полета на гишето за чекиране. 

2) Онлайн резервиране на хотели 

Онлайн резервирането на хотели има много предимства като това че 

клиентът може сам да избере продължителността на престоя, стаята и други 

допълнителни услуги. Хотелът сам определя размера на офертите за стаите. 

Тази услуга оказва влияние и върху хотелиерите. За много хора, които нямат 

високи доходи, цената е огромен определящ фактор при резервирането на хотел. Ако 

преди време те са разчитали изцяло на туристическите агенции за изгодни сделки, то 

днес това могат да го правят и сами чрез онлайн резервационните платформи. Но за 

тази цел, хотелите трябва постоянно да следят пазара, за да могат да останат 

конкурентноспособни.  

3) Онлайн резервиране на почивки 

Тази услуга удовлетворява съвременните клиенти. Потенциалните клиенти, 

които искат да резервират почивка, ще проучат дестинациите в интернет, ще 

изготвят сами маршрута си, ще сравнят цените и ще направят своите резервации. 

Могат да получат всякаква информация бързо и лесно чрез своите мобилни 

устройства. 

 

          Туристическите агенции: минало и настояще 

Туристическата агенция е бизнес, който работи като посредник между 

туристическата индустрия (доставчик) и пътуващия (купувач). Част от ролята на 

туристическата агенция е да предлага предварително пакетирани туристически 

обиколки и почивки на потенциални пътници. Агенцията може по-нататък да 

функционира като посредник между пътуващия и хотели, коли под наем и 

туристически компании. Туристическият агент е пряката връзка на потребителите, 

които възнамеряват да закупят определена почивка. Туристическите агенти  могат да 

се специализират в определени видове пътувания, включително конкретни 

дестинации, приключения на открито, къмпинг, круизи и други. Тези специализации 
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могат да помогнат на туристите, когато се нуждаят от съвет относно пътуванията си. 

Днес пътуващите имат възможността да проучат и резервират всичко, от което се 

нуждаят онлайн, без помощта на туристически агент. Тъй като технологиите и 

интернет все повече се използват за пазарни дестинации, хората вече могат да 

изберат да резервират обиколки с определена агенция или агент, или могат да бъдат 

напълно независими пътници, създавайки свои собствени маршрути. (Westcott & 

Anderson, 2020, p. 149) 

С развиващите се технологии и все по-взискателните клиенти, 

туристическите агенции трябва да започнат своята трансформация, която ще 

задържи потребителите за дълго време.  

Преди да се появи интернет, хората биха посетили физическа туристическа 

агенция или да се обадят на агент, който да организира пътувания. Той промени 

дълбоко тенденциите, позволявайки на хората да резервират самолетни билети, 

хотели, коли под наем и други услуги онлайн. 

На фона на индустрията, претърпяла дигитална трансформация, 

туристическите агенции продължават да предоставят консултации лице в лице, 

персонализирано планиране на пътуване, подпомагане на резервациите за пътуване и 

внимателно обслужване на клиентите. Тяхното ценно предложение е да помогнат на 

потребителите да резервират сложни маршрути за пътуване, които изискват висока 

степен на знания и опит. (Bohwongprasert, 2019) 

През последните две десетилетия туристическата индустрия отбеляза много 

промени. Бизнес моделът на туристическите агенции се промени, най-вече поради 

нарастването на онлайн резервациите, но и поради популярността на 

дистанционното резервиране. 

Въз основа на проучване сред 14 000 домакинства през 2016 г., 

Американското дружество на туристическите агенти съобщава, че през последните 

три години се наблюдава ръст на резервациите на почивки чрез традиционните 

туристически агенции. Въпреки че не се очаква бизнесът на туристическите агенции 

да се върне на нивото преди използване на интернет, онлайн резервационните 

платформи, въпреки че процъфтяват, предоставят на пътниците и доста 

разочарованията, които могат да дойдат при самото резервиране на пътувания - и че 

стресът от организирането на пътуване не си струва. (Lam, 2016) 

Туристическите агенции са от голямо значение за луксозните почивки. 

Въпреки че има доста хора, които често мислят, че знаят много за такъв вид 

пътувания, то определено не е така. За по-луксозни почивки определено всеки има 

нужда от туристически агенции, тъй като те имат повече опит и могат да споделят 

ценна информация на потенциалните туристи. Повечето туристически агенции 

работят в бранша от години и тяхната работа е да бъдат в крак с тенденциите в 

пътуванията и предстоящите модерни дестинации. За корпоративните туристи 

организирането на бизнес пътуване без помощта на туристически агент е доста 

трудоемък процес, защото не е тайна колко сложни могат да бъдат бизнес 

пътуванията, особено при неочаквани промени в маршрутите и строгите 

корпоративни правила за пътуване. 

Туристическите агенции могат да намерят много добри оферти, които да 

пленят потребителите. Ако те са в туристическия бизнес в продължение на много 

години, те вероятно имат изградени взаимоотношения с доставчици, които могат да 

помогнат за изгодни пътувания. Много туристически агенции се специализират в 
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локации. Туристическата агенция може да влезе и в ролята на адвокат, например, 

може да помогне при изгубен багаж. Те контролират и балансират нашето пътуване.  

Туристическата индустрия претърпява някои от най-дълбоките промени в 

съвременния бизнес. И все пак моделът на туристическата агенция продължава и 

процъфтяват за онези, които виждат дигитализацията му като възможност, която не 

представлява заплаха. (Sisson, 2019) 

Туристическите агенции са наясно, че въпреки цялата дигитализация 

потребителите имат нужда от техните услуги. Агенциите винаги са използвали 

личните услуги като точка за продажба на своя бизнес. Те си сътрудничат с нас при 

изготвянето на пътуване, съобразено с нашите желания и нужди.  

 

           Туристическите агенции и новите технологии 

Ползите от туристическите агенции, ръководени от технологиите, са не по-

малко важни. Днес туристическите агенти знаят, че за да се конкурират с 

дигитализацията на потребителските пътувания, те трябва да усъвършенстват 

технологията, която използват. 

За туристическите агенти възходът на дигиталните технологии сериозно 

наруши индустрията. Традиционното разпространение на пътувания, при което 

туристическите агенции изиграха доминираща роля, беше революционизирано с 

онлайн туристическите агенции и директното разпространение чрез уебсайтове на 

авиокомпаниите и хотелите, придобивайки ключова роля. (Bearne, 2016) 

Докато интернет премахна много туристически агенции, други бяха 

принудени да се адаптират към много променящия се пазар, като мнозина се 

обърнаха към интернет, като въведоха онлайн резервации. За туристическите 

агенции това означава, че трябва да се адаптират, когато очакванията на 

потребителите се повишат. 

През следващите няколко години туристите ще се нуждаят от все по-

персонализирано обслужване, като компаниите могат да им предлагат 

персонализирани продукти въз основа на техните профили и поведение в миналото.  

Потребителите ще бъдат оправомощени да постигнат повечето от това, което 

агентите могат сами. Те просто няма да могат да го направят толкова точно, толкова 

бързо, толкова икономично или с толкова малка суматоха, колкото туристическите 

агенти могат. Новите туристически агенции трябва да бъдат подготвени с нови, 

модерни технологии за управление на пътуванията. 

 

           Представяне на анкетно проучване 

Проведох кратко изследване чрез онлайн анкета сред 60 човека на различна 

възраст с цел да се провери кой начин на резервиране на пътуване е предпочитан. 

Трябва да спомена, че по тази тема има много проведени изследвания и анкети с 

много по-обширни възможностти и повече участници. Анкетата започна на 25 

февруари 2022 г. и приключи на 1 март 2022 г. 

Въпроси: 

1) Как резервирате Вашата почивка?  

a) Чрез онлайн резeрвационни платформи 

b) Чрез туристически агенции 
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Фигура 1. Резултати как анкетираните резервират почивката си 

Източник: Систематизация на автора 

 

На фигура 1 забелязваме, че 14 участници или 23,3% от общо 60 анкетирани 

са отговорили, че предпочитат да използват туристическите агенции за резервация 

на тяхната почивка. Останалите 46 души или 76,6% препдпочитат онлайн 

резервационните платформи. 
 

2) На каква възраст сте? 

a) 18-30 г. 

b) 31-50 г. 

 

Фигура 2. Резултати на каква възраст са анкетираните 

Източник: Систематизация на автора 
 

На фигура 2 е отбелязано, че 44 души или 73,3% са на възраст от 18 до 30 г., а 

останалите 16 души или 26,7% са на възраст от 31 до 50 г. 

След като вече знаем предпочитанията и преобладаващата възраст на 

анкетираните, лесно може да се направи извода, че по-младото и технологично 

поколение предпочитат онлайн резервационните платформи – сами да си 

организират почивките. Тази възрастова група трансформира онлайн туристическата 

индустрия чрез широкото използване на технологии. Смартфоните и други мобилни 

устройства се предпочитат предимно за организиране на пътувания. Освен това 

23,30% 

76,60% 

Чрез туристически 
агенции 
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платформите за социални медии се използват за преглед на различни доставчици на 

туристически услуги, дестинации, транспорт и настаняване. 

Това е една от причините участниците на пазара да разработват и 

приложения към сайтовете си за още по-голямо удобство. 

 

3) Ако резервирате Вашата почивка чрез онлайн резервационни 

платформи ще направите ли предварително проучване? 

a) Да 

b) Не 
 

 
 

Фигура 3. Резултати дали анкетираните правят предварително проучване ако 

резервират почивката си чрез онлайн резервационни платформи 

Източник: Систематизация на автора 
 

На фигура 3 е представено, че близо 92% от анкетираните, което е 55 души, 

считат за важно, че трябва да се проучи дадена онлайн резервационна платформа, 

преди да направи своята почивка. 
 

4) Ако резервирате Вашата почивка чрез туристическа агенция ще 

направите ли предварително проучване на агенцията? 

a) Да 

b) Не 

 

 
 

Фигура 4. Резултати дали анкетираните правят предварително проучване на 

агенцията ако резервират почивката си чрез туристическа агенция 

Източник: Систематизация на автора 
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На фигура 4 ни прави впечатление, че с 10% е по-малко съгласието за 

проучване на туристически агенции спрямо онлайн резервационните платформи. 

Ако погледнем от положителната страна, анкетираните са имали предвид, че не е 

нужно да проучват една туристическа агенция, защото ще си набавят цялата нужна 

информация от самите туристически агенти, както ще се запознаят на място и с 

тяхното портфолио. Няма да е необходимо сами да го правят, защото някой, в случая 

туристическия агент, ще го направи вместо тях. 

 

5) Отзивите са от по-голямо значение за туристическите агенции или за 

онлайн резeрвационните платформи? 

a) Туристическите агенции 

b) Онлайн резервационните платформи 

c) Отзивите са от значение и за двете услуги 
 

 
 

Фигура 5. Резултати относно значението на отзивите за туристическите 

агенции и онлайн резервационните платформи 

Източник: Систематизация на автора 
 

Независимо как резервираме нашето пътуване, дали чрез онлайн 

резервационни платформи или туристически агенции, отзивите винаги са от 

значение (фигура 5). Така смятат и 40 от анкетираните. Това е така, защото 

същестуват редица рискове да се отзовем в нежелана ситуация, а това можем да 

разберем предварително чрез други туристи, които вече са използвали 

туристическата агенция или онлайн резервационна платформа. 

Положителните отзиви осигуряват достоверност и посетителите са по-

склонни да се върнат. Отзивите имат способността да елиминират съмнения, които 

клиентът може да има към компания или услуга. 

Неоспорим факт е, че технологиите и новите бизнес модели навлизат все 

повече и повече в ежедневието на потребителите и бизнесите, но докато все още има 

хора на възраст, които им е трудно да се справят с новите технологии, отказват да се 

научат да ги използват и/или просто се чувстват по-сигурни да пътуват чрез 

туристически агенции, ще запазят мястото си на пазара.  

Туристическите агенции са принудени да се конкурират с онлайн 

резервационните платформи. За да оцелеят в дигиталната ера, туристическите 

агенции трябва да преминат онлайн като например да си направят свои сайтове, 
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профили в социалните мрежи, за да може да достигат до по-млада аудитория. 

Туристическата агенция трябва да знае своята ниша и целевия пазар. Привличането 

на клиенти чрез добра маркетингова стратегия в интернет може да доведе до 

изграждането на взаимоотношения с клиенти, както и да увеличи приходите. 

По този начин туристическите агенции ще променят своя бизнес модел, но и 

ще останат конкуренти на пазара срещу онлайн резервационните платформи. 

 

           Заключение 

Онлайн резервационните платформи ще продължат да се разрастват и да 

носят големи приходи за глобалната туристическа индустрия. Въпреки че може да 

съществуват недостатъци, като всяка нова платформа, те биха се игнорирали и 

разраболи във времето.  

Туристическите агенции не са това, което бяха, но все още за тях може да има 

позитивно бъдеще. Както споменах, в това модерно и супер технологично време, е 

нужно туристическите агенции да преосмислят своите стъпки и да създадат нови 

бизнес модели, с които да се насочат към по-младата аудитория, като това може да 

стане чрез активно използване на интернет и социалните мрежи.  

С проведеното анкетно проучване, стана ясно, че по-младите са склонни да 

организират своята почивка, което показва също че и са по-склонни да се справят 

сами с нежелани ситуации. При възрастовата група 31-50 г. е различно и напълно 

нормално да предпочитат туристическите агенции и да имат по-голямо доверие в 

тях. В крайна сметка, тази група търси места, където да може да се отпуснат от 

напрежението покрай работа докато младите търсят приключения и преживявания. 

Именно поради този факт предпочитат да платят по-висока сума за това удоволствие 

като някой друг свърши работата вместо тях и някой друг да се тревожи за нежелани 

ситуация вместо тях.  

Онлайн резервационните платформи и туристическите агенции могат и в 

бъдеще да продължат да бъдат конкуренти, но за това е нужно и двете страни да 

бъдат достатъчно удобни и актуални и за двете целеви групи. 

 

          Литература: 
 

Agheorghiesei, D., & Ineson, E., (2011). The impact of online booking systems on customer 

loyalty in Romania URL: https://ideas.repec.org/a/scm/rdtusv/v11y2011i11p46-55.html (Accessed on 

31.05.2022) 

Bearne, S., (2016). How technology has transformed the travel industry. The Guardian. URL: 

https://www.theguardian.com/media-network/2016/feb/29/technology-internet-transformed-travel-

industry-airbnb (Accessed on 31.05.2022) 

Bohwongprasert, R., (2019). Travel then and now: what‘s in store for retail travel agencies? 

Amadeus.com. URL: https://amadeus.com/en/insights/blog/travel-then-and-now--what-s-in-store-for-

retail-travel-agencies (Accessed on 31.05.2022) 

Lam, B., (2016). Who Uses a Travel Agent in This Day and Age? The Atlantic. URL: 

https://www.theatlantic.com/business/archive/2016/06/travel-agent/488282/ (Accessed on 31.05.2022) 

Lock S., (2022) Global tourism industry - statistics & facts, URL 

https://www.statista.com/topics/962/global-tourism/#topicHeader__wrapper (Accessed on 31.05.2022) 

Sisson, Barry F. (2019). The Travel Industry: Past, Present and Future. URL: https://bais-

bg.com/the-travel-industry/ (Accessed on 31.05.2022) 

Westcott M. & Anderson W., (2020), Introduction to Tourism and Hospitality in BC – 2nd 

Edition, Capilano University  



161 
 

 ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ВИНЕНИЯ ТУРИЗЪМ  

ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНИ МРЕЖИ 

 

Проф. д.н. Таня Парушева, УНСС – София 

 

Докторант Кристиан Рангелов, УНСС – София 

 
PROMOTING WINE TOURISM THROUGH THE SOCIAL NETWORKS 

 

Prof. D.Sc. Tanya Parusheva, UNWE – Sofia 

 

Ph.D. Student Christian Rangelov, UNWE – Sofia 

 
Abstract: The scientific article aims to analyze social networks as a tool for promoting 

wine tourism. The most popular online content sharing platforms are discussed. An analysis has 

been made of the most suitable for use in the tourism industry. The goals set in the scientific article 

are related to the study of the characteristics and the impact that social networks have on wine 

tourism. Emphasis is placed on interactive content and the commitment that each platform provides 

to users. Based on the study, conclusions were drawn. 

 

Key words: wine tourism, social networks, interactive content, sharing, promotion. 

 

Резюме: Научната статия цели да анализира социалните мрежи като инструмент за 

популяризирането на винения туризъм. Разгледани са най-известните онлайн платформи за 

споделяне на съдържание. Направен е анализ върху най-подходящите за използване в 

туристическата индустрия. Целите, поставени в научната статия са свързани с изследване 

характеристиките и въздействието, което социалните мрежи оказват на винения туризъм. 

Акцент е поставен върху интерактивното съдържание и ангажираността, която всяка отделна 

платформа предоставя на потребителите. На база проведеното проучване са направени 

изводи. 

 

Ключови думи: винен туризъм, социални мрежи, интерактивно съдържание, 

споделяне, популяризиране. 

 

Introduction 

With the removal of commercial restrictions on the Internet use in 1995, web-

based content began to grow rapidly. Communication between people is becoming more 

and more possible. By early 2017, more than half of the world's population used the 

Internet. Along with the spread of the Internet connection, the need for social networks is 

created. The development of mobile technologies further facilitates the emergence of new 

social platforms. 

The object of this scientific article are social networks as a means of promoting 

wine tourism. The subject of the study is the promotion of wine tourism through the use of 

social platforms. In order to achieve the set goal, the following research tasks are solved: 

 analysis of the most famous social networks in 2022; 

 classification and characteristics of social media and their connection with 

tourism; 

 research of appropriate social platforms for the promotion of wine tourism. 
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Exposition 

Social networks are constantly evolving. They are the main means of 

communication and information sharing. In addition, they manage to offer a huge variety 

of virtual content. With their ability to reach millions of people, they are becoming a 

preferred means of advertising by businesses. Through the development of digital content, 

conditions for sustainable tourism can be achieved (Парушева, 2018, с. 180). 

 

Literature review 

This scientific article contains information from selected literary and Internet 

sources related to the analysis of social networks and their relationship with wine tourism. 

Data from leading statistical companies in the world were used in the specific study. 

Official reports and opinions on the issues under consideration were reviewed. 

 

Methodology 

In order to achieve the goals of the research and the solution of the formulated 

tasks, the methods of analysis of the scientific concepts on the treated issues in the 

specialized literature are used, as well as the synthesis of author's ideas. A scientific 

discussion was presented in defense of the authors' thesis that social networks can be 

successfully used to promote wine tourism. Their integration into the advertising strategy 

of wineries and winemakers can help maximize profits. 

 

Analysis of the most popular social networks in 2022 

The development of the Internet began in the late 90's of the last century and 

continues up until today. In the early 2000s, just over 400 million people had access to the 

Internet. According to the latest data, in April 2022, their number exceeded 5 billion. This 

means that 63% of the world's population is online in one form or another. Moreover, each 

Internet user spends an average of six hours a day online. This proves the strong 

dependence between people and virtual communication. The processes of globalization 

further strengthen people's desire to communicate (Парушева, 2020, с. 390). 

As part of the Internet, the social networks are reaching out to more and more 

people. Using them becomes part of everyday habits. In addition, they are beginning to 

change the way people communicate. The business environment and corporate policy are 

also influenced by different social platforms. New trends in communication are beginning 

to emerge. The most popular social media as of January 2022, according to the number of 

their monthly active users are: 

 Facebook – 2.910 billion users. 

 Youtube – 2.562 billion users. 

 WhatsApp – 2 billion users. 

 Instagram – 1.478 billion users. 

 TikTok – 1 billion users. 

 Snapchat – 557 million users. 

 Telegram – 550 million users. 

 Pinterest – 444 million users. 

 Twitter – 436 – million users. 

The tourism industry is strongly influenced by various global trends (Parusheva, 

2017, p. 268). Social networks are constantly changing and updating their content. In the 
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same way as the tourism, they create, and they are influenced by the emergence of new 

trends. This year it is expected the social platform TikTok and its network to expand even 

more. The company claims that 47% of their users have bought something they saw on the 

platform. In addition, 67% say TikTok inspires them to shop. Given that 69% of registered 

users in the United States are teenagers, the network's influence is sure to expand in the 

coming years. Another trend in 2022 is for businesses to continue investing in their 

positioning among online networks. An increasing number of people shop from their 

favorite brands directly through the profiles of companies on social media. 

 

Classification and characteristics of social networks and their connection 

with the tourism industry 

Social networks are technologically created environment for communication. They 

are used for communication, sharing personal information, files or media content. Their 

main goal is to turn communication into an interactive way of having a conversation. In 

addition, they allow their users to create web content for free. 

Nowadays, the world would hardly exist as we know it without social networks. 

People share their thoughts, feelings, successes, photos and videos through social media 

every day. The young generation receives a lot of the information they need thanks to the 

numerous social platforms. 

The social networks can exist under many different forms. Some of them are 

mainly related to sharing images such as Instagram. Others, are specialized in audio and 

video distribution. Also, there are social platforms that have been developed with a 

combined content such as Facebook. 

We can divide social media into six different types: collaborative projects, blogs 

and microblogs, content communities, social networking sites, virtual game worlds and 

virtual social worlds (Kaplan, 2010, p. 63). 

 

 Collaborative projects 

Wikipedia is a web-based platform for sharing encyclopedic content. It can be 

characterized as a social media of the type of joint projects. Wikipedia creates a product as 

a result of people who volunteer around the world. The web encyclopedia allows any 

Internet user to participate in the publication of content and edit it. Since its founding in 

2001, the platform has become the most recognizable site for scientific information. It 

attracts 1.7 billion visitors a month. It currently contains more than 58 million articles 

translated into more than 300 languages. More than 600 new posts are created every day, 

and users are editing the content every 10 seconds. In terms of tourism, there are over 

6,227 related pages on Wikipedia. In recent years, the platform has worked hard to 

disseminate information about the tourism industry. In 2007, Wikipedia launched a 

separate project called WikiProject Travel and Tourism. It is a subsite of the platform, 

which aims to expand access to travel-related articles. In addition, in 2013 Wikipedia 

created another site for tourism – Wikivoyage. It is dedicated entirely to tourism and is a 

freely editable guide. 

 

     Blogs and microblogs 

Blogs are websites that contain a separate post by one or more authors. What is 

characteristic for them is that the latest articles are displayed first. Their development 

began in the late 90's of the last century, and today the most famous site is Blogger. It was 

one of the first software blog systems to appear that contributed mainly to the promotion of 
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this type of communication worldwide. Up to date, Blogger is owned by Google and is free 

to its users. 

With the development of technology, microblogging has become extremely 

popular. A typical example is Twitter. It is a social network and micro-blogging service. 

The platform allows users to send and read short messages called tweets. Up until today, 

Twitter has over 436 million registered users. This makes it the most popular microblog in 

the world. Individuals, companies, organizations and even governments use Twitter every 

day and reap huge benefits from it. Twitter is valuable to the tourism sector, especially in 

developing business strategies, planning and studying tourism decision-making processes. 

(Curlin, 2019, p. 102). The company is actively working to support the tourism industry. 

 

 Content communities 

A typical example of public service media is YouTube. It is the second most 

popular media in the world after Facebook. It has almost 2.6 billion registered users. 

YouTube is a video sharing website. In it, users can both upload their own videos and 

watch other people's videos. After the latest update of the platform, it is possible to share 

photos and short "stories" as in Facebook and Instagram. The platform is so famous that it 

has become the second largest search engine on the Internet after Google. If a picture is 

equal to a thousand words, then a good video is probably equal to millions of them - in the 

tourism industry, video plays an important role in attracting tourists (Gale, 2020). 

YouTube is used by businesses and the tourism industry as one of the most appropriate 

means of promoting their brand or destination. Most of the tourists who take a trip first 

check the destination on this video network. Not only that, but many people are looking 

for uploaded videos from tourists who have already visited a place. Social media like 

YouTube can influence travel decisions. In the last two years of the global COVID-19 

pandemic, it was this platform that developed the idea of virtual tours. Thousands of 

tourist destinations, places, museums and hotels were filmed and uploaded to YouTube. 

 

 Social networking sites 

Undoubtedly, the most famous and largest social network in the world is 

Facebook. With its 2.9 billion active users per month, it is number one social media 

platform worldwide. It was the first social network in history to exceed 1 billion registered 

accounts. Along with its separate messaging app Facebook Messenger, the platform bought 

two of the other most popular social media in the field - Instagram and WhatsApp. In the 

third quarter of 2021, the social network registered 3.58 billion monthly users. Facebook is 

the most powerful weapon the travel industry can use. It can be used to promote any 

destination in the world. Thanks to its unique algorithm, ads on the platform can reach as 

many people as possible. Social media offers an extremely good tool for targeting people 

with similar interests. It is designed specifically for business and is a great opportunity to 

build advertising campaigns. 

 

Virtual game worlds 

With the development of mobile technology, the gaming industry is undergoing of 

major changes. Many of the most popular video games are now available for mobile 

devices. To date, about 5.32 billion people worldwide are using mobile phones. Four out 

of five phones are smart. This is opening widely the door to reaching new users. Almost 

every mobile game provides the ability to send a message to another player. In addition, 

many of the mobile games are closely tied to ads. In some cases, watching an ad brings 
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additional rewards for players. The tourism industry can be promoted through in-game 

ads. Many travel companies will reach potential customers through ads in mobile games. 

 

Virtual social worlds 

Virtual worlds are becoming more and more popular. They are an artificial 

environment designed to recreate real-world situations. An example of a virtual world is 

Second Life. This is a virtual world on the Internet, created in 2003. The system is 

accessed through the free Viewer program. In Second Life, users communicate with each 

other through avatars. Each registered person can meet other residents of the platform and 

participate in various group activities. It is possible to develop your own business or trade. 

Various virtual tourist destinations from all over the world have been created. There are 

more than 70 million registered accounts in Second Life. 

Along with virtual worlds, the use of virtual reality technology can be successfully 

integrated into tourism. This type of technology allows users to see in real time all the 

facilities that the accommodation offers. In addition, it enables customers to get as close as 

possible to the experience ahead (Гоцева, 2020, с. 155). 

The interaction between all social networks is extremely interesting. It is 

impressive that they take advantage of each other. Most social media create and maintain 

their profiles on other platforms. For example, Wikipedia has its own profiles on both 

LinkedIn and Facebook. In this way, social networks manage to help each other in order to 

reach the audience easier. 

 

Use of social networks to promote wine tourism 

Wine tourism is a type of specialized tourism related to the interest in wine, its 

origin and production. The way it is perceived is different around the world. In Europe, the 

tradition of making wine has existed for centuries. Unlike the Old Continent, in the New 

World wine tourism is known relatively recently. However, the most successful countries 

in this type of tourism are the United States, Australia, Canada, Mexico, New Zealand and 

South Africa. 

With the rapid advancement of technology, the exchange of information between 

the Old and New Worlds is shortening. Thanks to social media, the exchange of 

information and experience between wine destinations is easier. 

To promote their business, wineries can use all available social networks. One of 

the most relevant and easy to use platforms is Facebook. It can reach a huge number of 

people interested in wine. Its effective use can encourage tourists to visit a winery. In 

addition, social media provides conditions for creating events and their promotion. 

Wineries can gather followers and contact their visitors directly. This is a good opportunity 

to get feedback from the tourists themselves. Satisfied tourists will share their impressions 

in their profiles and will promote a brand or winery. 

Another opportunity for advertising in front of wineries is represented by social 

networks for sharing photos and videos. Instagram users are most active in posting photos 

from their profiles. From a demographic point of view, the platform also has the youngest 

active users. Over 62% of people registered on Instagram are between the ages of 18-34. 

When it comes to video sharing, 91% of social media users watch video content at least 

once a week. We can conclude that the use of videos to promote wine tourism is a good 

strategy for wineries. Of course, a platform like YouTube is also a good option. It offers 

the ability to upload large videos and arrange them in channels. Wineries can upload 
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various videos related to winemaking and how they work. This provides tourists with 

knowledge of some of the environment of the site before visiting it. 

As a result of the COVID-19 pandemic, many wineries had to suspend operations. 

This has led to the use of new technologies and in particular virtual reality (VR). One of 

the ways in which wineries have managed to adapt to the new way of life is the 

organization of virtual tastings. VR technology has been successfully used by wineries in 

recent years. The idea is extremely simple. Wine lovers who cannot visit a winery in 

person can do so through VR glasses. This is a successful strategy for distant destinations 

such as New Zealand. Australia, one of the world's leading wine destinations, also uses the 

help of virtual reality. Even before the outbreak of the COVID-19 pandemic, the 

Australian government allocated $ 500,000 to create virtual experiences. The aim is to 

attract foreign tourists from China to visit wineries in Australia. Developing tourist 

destinations in the world understand the need for efficient and intelligent development 

through new technologies (Димитрова, 2021, с. 30). 

Blogs also remain relevant social networks for the promotion of wine tourism. 

What is specific about them is that they are preferred places for more interested wine 

lovers. The blogs distribute articles related to wineries, grape varieties, various production 

methods and destination evaluations. To date, there are hundreds of blogs related to wine 

tourism. There are 50 blogs in the United Kingdom, 32 in Canada and 14 in Australia. 

Of course, in order to promote wine tourism through social media, it is good to 

have a strategy in place. Using social networks may seem easy, but some of them offer a 

wide range of options. You need to choose the right platforms for the content to be shared. 

Social networks are constantly improving. This also leads to the imposition of new trends 

that need to be monitored by businesses. 

 

Results 

 Social networks are reaching out to more and more people around the world. 

 Social media cooperate with each other and help each other. 

 The use of social platforms can successfully promote wine tourism and wine 

destinations around the world. 

 

Conclusion 

Social networks are all around us. They are designed to be used by everyone. 

However, one must take into account the fact that each platform has its own specifics. 

Thus, some social networks may be more suitable for wine tourism than others. 

Developing a preliminary strategy and setting clear goals are important steps in promoting 

wine tourism through social media. 
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Abstract: The objective of this scientific article is to explore the role of gambling tourism in 

the development of tourist destinations. The importance of information and communication 

technologies for the gaming industry is showcased. The influence of innovations on tourists‘ 

motivation is highlighted. The advantages of automation and digitalization, as well as the effects of 

their integration is reviewed. The role of technologies for improving product quality, increasing 

diversification of assortment and work process optimization is underlined. The focus is put on 

researches conducted by several independent companies. The author defends the thesis that technology 

and innovativion solutions in the gambling industry and their simultaneous implementation is a corner 

stone for creating successful gambling tourism at destinations. 

 

Key words: gambling tourism, information and communication technologies, innovations 

and smart solutions, challenges and trends. 

 

Резюме: Научната статия има за цел да изследва ролята на хазартния туризъм за 

развитието на туристическите дестинации. Посочено е значението на информационните и 

комуникационните технологии за игралната индустрия. Откроено е влиянието на иновациите 

върху мотивацията на туристите. Разгледани са предимствата на автоматизацията, 

електронизацията и последиците от тяхната интеграция. Подчертана е ролята на технологиите 

за подобряване на качеството на продукта, увеличаване на диверсификацията на асортимента и 

оптимизиране на работния процес. Фокусът е върху изследвания, проведени от няколко 

независими фирми. Авторът защитава тезата, че технологичните и иновационните решения в 

хазартната индустрия и тяхното едновременно имплементиране е основа за създаването на 

успешен игрален туризъм в дестинациите. 

 

Ключови думи: хазартен туризъм, информационни и комуникационни технологии, 

иновации и смарт решения, предизвикателства и тенденции. 

 
Introduction 

Computer progress over the last decade has been enormous. The role of 

communication and information technologies for humanity is growing. At the heart of the 

development of gambling tourism are laid the technology innovations. Their importance will 

continue to grow in the future. They are becoming an important tool for the prosperity of 

gaming destinations. 

The object of this study is to outline the importance of gambling tourism for the 

development of destinations. Subject of the research are the information and communication 

technologies in the gaming industry. This scientific article aims to analyze the impact of 

innovation on the development of gambling destinations. The achievement of the goal set is 

realized by solving the following research tasks: 

• determining the scope of information and communication technologies in tourism; 

• studying the influence of automation, digitalization and innovation on consumer 

motivation; 



169 
 

• study of the overall role of technological innovations for gambling tourism in the 

XXI century. 

 

Exposition 

The gambling industry is growing rapidly. It is becomes one of the most profitable 

businesses. Gambling tourism supports the development of the economies of countries that 

offer this type of alternative tourism. In addition to the economic effects, it helps to improve 

the tourism sector, by attracting new target groups and increasing the supply of tourism 

products (Entorno Turístico Staff, 2022). Technological improvements over the recent 

years have led to the promotion of the gaming industry among more and more young people. 

 

Bibliography review 

The scientific article contains information from diligently selected literature and 

Internet sources. They are related to the analysis of technological progress in the gambling 

industry and its positive impact on the development of gaming destinations. 

 

Methodology 

In order to reach the goals of this research and solve the formulated tasks, the 

methods of analysis of scientific concepts on the subject in specialized literature is used, 

together with a synthesis of author's ideas and data. Scientific discussion was held in 

defense of the author's thesis that technologies and innovations in gambling tourism in 

destinations will have a positive effect on their progress. 

 

Determining the scope of information and communication technologies in 

tourism 

Competition between companies does not depend solely on their financial and 

production capabilities. Information and data take an extremely important role in achieving 

greater productivity. It is important for the economy and society. Its management is carried 

out and facilitated through information and communication technologies. These are 

technological resources that allow storage, processing, organization, access, use, distribution 

and communication of information. These include computers, mobile phones, personal 

digital assistant, internet, web pages, blogs and chats (Moreno, 2018). 

We live in a world of globalization. According to Koprinarov and Georgieva, it is a 

structural process providing high potential for tourism development worldwide. Digital 

technologies, facilities for global mobility, computerization of the information and 

reservation systems are some of the favorable opportunities provided by globalization 

(Koprinarov and Georgieva, 2016). The information and communication tools are of great 

importance for the development of tourism today. They affect the entire tourism chain – 

from the moment a potential customer starts looking for product information, to after-sales 

service (Moreno, 2018). The use of this type of technology increases the socio-economic 

resilience of countries, which is their major objective. On the one hand, the reduced costs 

lead to more affordable tourist products. On the other hand, the easy access to information 

through the network and e-commerce leads to a reduction in waste. Also, these technologies 

can increase the speed of launching new products, lead to improved processes and reduce the 

demand for offices and commercial premises. Among the benefits of using information tools 

can be highlighted, both reducing costs and improving operational efficiency and quality of 

services. Tourism is a business that requires a lot of information. Its quality depends on its 

availability and how it is used and applied. Technologies allow greater volume and control of 
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data flows between sellers and buyers. The first have this way more information about their 

customers and their operations. These may include additional services (Moreno, 2018). 

Information and communication technologies are also leading to changes in the 

horizontal relationships in the industry. These technologies generate greater incentives for 

cooperation between competitors. Associations of small travel service providers come 

together to develop a common website. It can be a platform with lower costs for each country 

and more opportunity for to attract user visits. Horizontal groups can also be seen in the field 

of intermediaries, which include technologies in marketing and distribution. Internet is 

revolutionizing the spread of tourist supply and demand. It is a critical source of data for the 

sector (Moreno, 2018). The development of social networks and technologies generates 

important changes in tourists behavioral patterns. These networks serve as a platform for 

communication with tourists and evaluating the shared experiences between them 

(Parusheva, 2019, p.180). The way they seek information, evaluate and buy tourist products 

and services has changed. Today, it is common for the consumer to buy plane tickets, make 

hotel and car reservations online, instead of turning to traditional travel agencies. Information 

and communication technologies make supply and demand closer to the customer. They 

reduce response time and costs by shortening the distribution channel and the functions 

performed by the agencies (Moreno, 2018). 

 

Study of the influence of automation, electronicization and innovation on 

consumer motivation 

The lack of language and technological barriers encourages tourist travelling. 

Modern users of this type of service can operate in a multicultural environment. Tourists are 

becoming more independent and sophisticated in using a wide range of tools to organize 

their travels. This includes the use of online booking systems and travel agencies, meta 

search engines, destination management systems, social medias and web portals. Other 

components of the great benefit to the tourist industry are the reservation systems, 

teleconferencing, video brochures, electronic information management systems. According 

to Moreno airlines, service automation, electronic money transfer systems, digital telephone 

networks, smart cards, mobile communications, email and the Internet are amongst the 

modern smart solutions. Information and communication technologies, and especially 

the Internet, make tourists well-informed. They are less interested in following the crowds 

and more driven to follow their own preferences. Fast data transfer over the Internet reduces 

response time, which has a positive effect on customer satisfaction. Getting a quick 

response is becoming a major factor in the success of small and medium-sized travel 

companies. Customer satisfaction online has a positive impact on loyalty, both on the 

organization's services and on its website (Moreno, 2018). 

The development of multimedia resources is becoming a key aspect for the 

promotion of tourism. Tourist information needs to present photos, graphics, animations 

and videos to provide a tangible image of the location. This increases the wealth of 

information and virtual interaction with the destination. Tourists can view the information 

through maps with sky and satellite images, in 2D and 3D aspects. Tourist entertainment 

facilities can be presented in a dynamic mode by virtual characters in real time (Moreno, 

2018). 

Casinos are the main attraction in gambling tourism. They provide consumers with 

the opportunity for 24/7 entertainment. With the help of information technology, guests can 

get acquainted in advance with the accommodation, see the interior of the outlet and the 

services offered there. Using the sites of major casino chains, guests can feel the thrill of the 
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games on offer even before they arrive at the destination (Еntorno turistico, 2022). Collecting 

customer data and game results is especially important for proper targeting in the gambling 

business. Data provides information and plays an important role in determining individual 

prizes and customer bonuses. In order to provide a satisfying user experience, personalized 

offers are created, delivered in real time when they are most appropriate. This can be 

vouchers for electronic vending machines, which will automatically extend the stay and 

experience of visitors. Information and communication technologies play an important role 

for the tourist even after leaving the destination and returning back home. The ability to 

participate online from home gives the users the opportunity to continue playing on their 

favorite facilities even weeks after returning from the destination. Sending promotional 

offers for participation in the casino games to the guests is an important strategy of the 

managers. It aims to get them back there and make them loyal visitors to the casinos and the 

destination in general. 

 

Study of the role of technological innovations for gambling tourism in the XXI 

century 

The rapid development of tourism on a global scale has led to the development of 

more specialized subsectors, attractive for market niches (Parusheva, 2016, p.21). This type 

of tourism is gambling. It is all year round and does not depend on the climate conditions of 

the destination. At the heart of this type of alternative tourism lay technology and innovation. 

They increase the competitiveness of participants in this business. 

Gambling tourism provides an opportunity for travel agencies to expand the 

portfolio of activities and activities offered at the destination. Activities such as bingo, slot 

machines, table games, online sports betting, electronic and virtual sports, chess and card 

tournaments can be included in the suggestions that travelers make during their stay. The 

goal is for tourists to be able to escape from everyday life, enjoy a vacation with new routes 

and get enough time to relax. Activities that combine luck and fun are included (Еntorno 

turistico, 2022). 

Increasing national and international competition is an incentive to create 

technologically innovative products. The gambling industry is constantly evolving and 

evolving. One of the reasons for this is the constantly evolving gaming technology. The 

implementation of mobile games and virtual reality make gambling more accessible and 

interactive. It creates new experiences for consumers (Dimitrova, 2021, p.25). This includes 

online mobile games and bets on favorite casino facilities and distance sports. More and 

more people are enjoying this type of gambling. This entertainment becomes part of their 

daily lives, which helps to make it the main motive for practicing gambling. 

The first online casinos appeared thanks to the evolution of technology and 

software. Gambling innovations are beginning to attract more and more young people. As a 

result of restrictive measures during the Covid-19 pandemic, more and more players are 

betting online for the first time (Stefanidis, 2021). The market is becoming more 

competitive, and players are increasingly demanding and demanding (Gotseva, 2022, p.77). 

According to Cristea, the following smart solutions are needed to deal with growing 

competition: sports betting, mobile gaming, blockchain technology, virtual and augmented 

reality. 

Betting on sporting events 

Sports betting is a type of gambling that is gaining popularity. For many sports fans, 

betting is now an integral part of watching sports. Creating betting applications allows you to 

easily and in an innovative way predict the outcome of a match or the presence of specific 
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events during its holding. At the same time, this type of participation allows live play and 

learning the result in short time. The possibility of betting makes watching a match even 

more exciting, increasing the thrill of the unexpected result. 

Mobile games 

The development of mobile gaming solutions is one of the biggest technological 

innovations in the gambling industry. Millions of people use their smartphones to gamble 

and play games in online casinos. This technology allows users to gamble wherever they are 

and whenever they want. The flexibility and convenience of mobile gaming is 

revolutionizing the gaming business. 

Blockchain technology 

In modern society, cryptocurrencies are increasingly being talked about and used. In 

the field of gambling, they offer many new opportunities. Along with cryptocurrencies 

comes blockchain technology. It makes betting possible safer and faster. Blockchain 

technology allows transactions to take place almost instantly, without the need for personal 

and bank information. This technology will continue to have a huge impact on the gambling 

industry. Blockchain and other new payment methods tend to make gambling safer. 

Virtual and augmented reality 

Virtual reality and augmented reality make many new gambling experiences 

possible. They are changing the way users can experience games, bringing them closer to 

real life. Software programming continues to evolve. It makes it possible to create better 

games. The graphics are much more advanced and the gameplay becomes endless. Thanks to 

new technologies, users can now enjoy games that are interactive and realistic (Cristea, 

2021). 

According to Stefanidis, the creation of a metaverse and cloud gaming will 

revolutionize the gaming industry. 

Metauniverse 

In the metaverse, the physical and virtual realities of online gambling will be 

combined. They will allow people to explore a significant amount of experiences. An 

unlimited number of players will be able to interact with each other. In the context of online 

gambling, they will simulate the experience of playing slots, card tables or betting on sports 

competitions in a social environment. Payments will be processed securely and seamlessly. 

The software can be encrypted to mitigate the risk of theft of funds or chips from another 

player. Gambling destinations such as Las Vegas and Macau can be included within the 

metaverse. It is also quite possible that new casinos will appear that do not currently exist in 

the physical world. One of the most exciting prospects will be connecting with friends who 

live thousands of miles away and sharing experiences with them. Casinos will be located 

seconds away from concert halls, malls and theme parks. Interoperability is one of the key 

pillars of the metaverse. Transactions for this type of e-commerce will not be complicated, as 

there will be a common currency (Stefanidis, 2021). 

Cloud Gaming 

Cloud games are entering the video game industry. They have not yet penetrated 

online gambling, although the benefits of its application are similar. Cloud games include 

video streaming on powerful remote servers to end users. This requires players to have only 

a stable, high-speed Internet connection. The purpose is to stream information from a remote 

server to a desk or mobile device. This technology will solve a number of problems for 

players and casino operators. After Covid-19, online casinos have noticed a lift up in 

registrations. Simultaneous player activity has the potential to create a delay in peak hours. 

The reason for this is the load on the physical servers due to their lower capacity. Traffic 
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growth can be improved by using these cloud spaces. Technology is crucial for bookmakers 

who allow real-time betting. Website crashes due to traffic can lead to revenue loss, 

especially during major sporting events (Stefanidis, 2021). 

 

Results 

 The scope of information and communication technologies in tourism can be 

defined as a driver for competitive advantage and economic growth for the destination. 

 The role of automation, electrification and innovation significantly affects the 

motivation for travel of consumers and facilitates its implementation. 

 The role of technologies for gambling tourism is extremely important for the 

creation of innovative products and services. 

 

Conclusion 

 

The gambling tourism market in the 21st century is characterized by strong 

competition. Consumers have more choices than ever about where to place their bets. 

Numerous international studies have shown that sports betting and casino operators are 

aware of the role of technological innovation in the development of the gaming 

destination. The author defends the thesis that by stimulating innovation in this industry, a 

successful tourism product will be created. Despite this positive effect on business, there are 

challenges for gamblers to attract tourists physically to their destinations. 
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Abstract: The scientific article aims to analyze and discuss the transformations of the 

market of sustainable cultural tourism. The focus is on the challenge of defining the scope of the 

sustainable cultural tourism market. Two different approaches are considered. The research interest 

is focused on the segments of the market of sustainable cultural tourism. Emphasis is placed on the 

typology of cultural tourists. The importance of all types of cultural tourists that can be met 

simultaneously in a destination is emphasized. Their behavior was analyzed. The characteristics of 

the cultural tourists are highlighted. The expectations of cultural tourists in the XXI century have 

been studied. A special place is given to the main goal of cultural and tourist experiences – ―the 

production of holiday memories‖. The author defends the thesis that many regions that have barely 

stepped on the cultural map of tourism have the potential to become a successful tourist destination. 

 

Key words: transformations, market, sustainable cultural tourism, cultural tourists, 

characteristics. 

 

Резюме: Научната статия има за цел да анализира и дискутира трансформациите на 

пазара на устойчивия културен туризъм. Вниманието е фокусирано върху 

предизвикателството за определяне на обхвата на пазара на устойчивия културен туризъм. 

Разгледани са два различни подхода. Изследователският интерес е насочен към сегментите 

на пазара на устойчивия културен туризъм. Поставен е акцент върху типологията на 

културните туристи. Изтъкнато е значението на всички типове културни туристи, които 

могат да бъдат срещнати едновременно в дадена дестинация. Анализирано е тяхното 

поведение. Откроени са характеристиките на културните туристи. Проучени са очакванията 

на културните туристи през ХХІ век. Специално място е отделено на основната цел на 

културните и туристическите преживявания – „производството на ваканционни спомени‖. 

Авторът защитава тезата, че много региони, които едва са стъпили на културната карта на 

туризма, имат потенциала да се превърнат в успешна туристическа дестинация. 

 

Ключови думи: трансформации, пазар, устойчив културен туризъм, културни 

туристи, характеристики. 

 

Introduction 

Cultural tourism has become a mega trend. According to all forecasts, interest in it 

will continue to grow in the coming years. Not only tourism service providers, but also 

cities and regions, cultural sites and politicians have recognized this growth. They are 

trying to develop cultural destinations together. 

The object of this study is the market of sustainable cultural tourism. The subject 

of research is the transformations of the market of sustainable cultural tourism. The 

scientific article‘s aim is to analyze and discuss the transformations of the market of 
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sustainable cultural tourism. The achievement of the set purpose is achieved by solving the 

following research tasks: 

 determining the scope of the market for sustainable cultural tourism; 

 research of the segments of the market of sustainable cultural tourism; 

 study of the characteristics and expectations of cultural tourists in the XXI 

century. 

 

Exposition 

The market growth of sustainable cultural tourism creates numerous opportunities 

for all stakeholders. In addition to the economic effects, this includes the effective use of 

leisure time, discovering new target groups and increasing the popularity of the specific 

region (Soontayatron, 2013, p. 22). Despite these positive effects and demonstrable 

success, there are many cultural providers operating in this lucrative market, who are still 

uncertain regarding the right approach and market positioning for sustainable cultural 

tourism. 

 

Literature review 

The information provision of the scientific article is provided by appropriately 

selected literature sources. They refer to information about the transformations of the 

market of sustainable cultural tourism, incl. its scope, segments, characteristics and 

expectations of cultural tourists in the XXI century. 

 

Methodology 

In order to achieve the main aim of the research and to solve the formulated 

research tasks, the methods of analysis of scientific concepts on the treated issues in the 

specialized tourist literature and synthesis of author‘s ideas and data are used. A scientific 

discussion was conducted in defense of the author‘s thesis that many regions which have 

barely stepped on the cultural map of tourism have the potential to become a successful 

tourist destination. 

 

 Determining the scope of the market of sustainable cultural tourism 

The market of sustainable cultural tourism has changed significantly over the 

last 20 years. It used to be considered homogeneous, but now it is considered 

heterogeneous, consisting of a number of clearly defined segments, differing in the 

importance of culture as a motive for travel and the depth of the experience. Tourism 

segments are looking for suitable products and experiences that meet specific marketing 

strategies. 

Two different approaches are used to determine the scope of the sustainable 

cultural tourism market and the behavior of its customers. The first identifies the market 

based on the activities sought in destinations, while the second assesses the importance of 

cultural tourism as a motive for travel (Vong, 2013, p. 31). 

The purpose-based approach is gaining support as the limitations of the activity-

oriented approach begin to become apparent. The second approach, related to the purpose 

of the trip, assumes that the interest in this goal exists for a long time, throughout the trip. 

For some, the search for cultural experiences reflects the dominant purpose of the trip, 

while for others it can be seen as part of a whole range of motives that influence the choice 

of destination (Mandala, 2013, p. 6). 
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Most studies which attempt to quantify market reach are based on secondary 

analyzes of data, collected by national and regional tourism organizations through a survey 

of tourists. The World Tourism Organization estimates that cultural tourism is responsible 

for 40% of all types of tourism (Richards, 2011, p. 25). United States research finds that 

more than three-quarters of domestic tourists travel for cultural tourism (McCormack, 

2010, p. 23). Studies from Australia show that 85% of the Australian population over the 

age of 15 has attended at least one cultural event or participated in at least one cultural 

activity, and 58% of all trips with at least one night are for the purpose of cultural tourism. 

A Canadian study shows that more than 40% of domestic and incoming tourists from the 

United States visit historical sites, museums, art galleries, while almost a third participate 

in festivals (Whyte, 2012, p. 17). Antolovic (1999, p. 105) points out that 70% of all 

Americans traveling to Europe are looking for cultural heritage experiences, and that about 

two-thirds of all United Kingdom visitors are looking for cultural experiences as part of 

their travel. 

Internationally, cultural tourism is related to the World Tourism Organization, the 

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), ICOMOS, 

ICOM, the Organization of World Historic Cities, the EU and its cultural institutions. 

None of these organizations registers comprehensive statistics on cultural tourism. At 

different intervals, on different occasions, studies are conducted, but the obtained results 

serve specific goals and objectives of the study. 

 

 Research of the segments of the market of sustainable cultural tourism 

For the purposes of the study, we focus on the segments of the market of 

sustainable cultural tourism, the typology of cultural tourists and their behavior. 

Segmentation theory assumes that each market consists of a number of groups of tourists, 

each of whom has different reasons for visiting a destination, different aims, and seeks 

different activities to meet those aims (Dolnicar, 2007, p. 131). Segmentation seeks to 

divide the heterogeneous market into homogeneous groups of consumers who respond to 

market incentives in the same way (Sollner & Rese, 2001, p. 27). Market segmentation 

allows destinations or suppliers of tourism products to shape experiences and activities for 

different groups, optimize their advertising efforts and maximize tourist satisfaction 

(Dolnicar, 2007, p. 133). 

The market for sustainable cultural tourism consists of five segments, based 

on the role that culture plays in determining the motive for travel and the depth of the 

experience. These segments are shown in Figure 1. The framework was developed by the 

authors Cross and McKercher (Cros & McKercher, 2015, p. 170) and has been recognized 

by a number of other researchers and specialists.  

The horizontal axis reflects the place of cultural tourism during the decision 

process to visit a certain destination. It describes the role of culture, which can vary in 

importance, from being the main and only reason for choosing a destination, to not playing 

any role in the decision-making process, even if the tourist participates in cultural activities 

during your journey. The vertical axis reflects the depth of the experience. It recognizes 

that not all tourists want or can have a deeply conscious experience. Instead, there is a 

different impact of the experience itself. 
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Figure 1. Typology of the cultural tourist 

Source: Adapted by the author from Cros, H. & McKercher, B., Cultural Tourism, 

Routledge, New York, 2015, p. 170. 

 

The five types of cultural tourists observed in the developed matrix are the following 

(Cros & McKercher, 2015, p. 170): 

• Purposeful cultural tourist –cultural tourism is the main motive for visiting a 

destination and the individual has a deeply aware cultural experience; 

• Cognitive cultural tourist – cultural tourism is the main or leading reason for 

visiting a destination, but the experience is more superficial; 

• Encouraged cultural tourist – does not travel for the purpose of cultural tourism, 

but as a result of participation in cultural activities receives a deeply conscious cultural 

experience; 

• Uninvolved cultural tourist – cultural tourism is a weak motive for visiting a 

destination and the subsequent experience is superficial; 

• Random cultural tourist – does not travel for cultural tourism, but still participates 

in some cultural activities, but the experience is superficial. 

Different types of tourists are looking for and are able to have completely different 

experiences. Exploratory cultural tourists, or those who only visit the main sights, may be 

interested in learning about the cultural heritage of a destination, but often have limitations, 

such as time constraints, different interests of individual group members and their own levels of 

interest. 

All five types of cultural tourists can be met simultaneously in a destination. The 

ratio between them, however, varies depending on the destination itself, the site visited and the 

origin of the tourists (Cros & McKercher, 2015, p. 176). Purposeful and cognitive cultural 

tourists see their journey as a chance for personal development and are more motivated to 

travel more for cultural and educational purposes or to learn something about the cultural 

heritage of the destination. On the other hand, random, uninvolved and encouraged cultural 

tourists travel mainly for recreation, entertainment, relaxation and to spend time with friends 

and family. These three groups represent the largest share of tourists. 

There are different preferences for activities which can be undertaken while 

traveling from different market segments. Entrepreneurship plays an important role in the 
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management of sustainable tourism (Димитрова, 2021, с. 45). Purposeful cultural tourists 

are the biggest ―users‖ of museum experiences, art galleries and other objects showing 

characteristic cultural values. They choose to visit little-known temples and World Heritage 

sites and seek to blend in with local culture, through insights into local values, lifestyles, habits 

(Niemcyzk, 2013, p. 26). Cognitive tourists, on the other hand, are more interested in 

experiencing more things instead of focusing on one activity. The number of experiences is 

more important for them than the quality and deep devotion to one or a small number of 

activities. They strive to explore more places and indulge in familiar and popular experiences. 

They are the most active and prefer sightseeing to shopping. They take the most photos during 

their trip. 

The segments of casual and uninvolved cultural tourists prefer low levels of 

involvement in various cultural activities and choose above all those that are related to fun, joy, 

pleasure and the opportunity to spend time with family and friends. They are looking for highly 

commercialized experiences such as theme parks, festivals, large public galleries, 

performances. What impresses them are the distinct physical and architectural landmarks with 

distinctive features. For them, shopping is just as important as visiting a cultural landmark. 

The behavior of the encouraged tourists is the most difficult to describe. Their 

experiences include an element of exploration, when the tourist is at a cultural site, landmark or 

performance and is impressed by it. Some authors (Vong, 2013, p. 23) believe that they are the 

most curious of all types of tourists and tend to spend the most time in a destination once they 

have visited it. Discovering something new about the destination gives them pleasure and a 

deep emotional experience. 

 

3. Study of the characteristics and expectations of cultural tourists in the XXI 

century 

For the purposes of the study, we highlight the characteristics and expectations of 

cultural tourists in the XXI century. Data from representative studies make it possible to 

indicate the typical characteristics of cultural tourists (Parusheva, 2013, p. 21), (see Figure 

2): 

• The interest in culture during the holidays of young people (14 - 29 years), as well as 

the elderly (40 - 60 years) is especially pronounced, while for families with children, cultural 

tourism is of secondary importance. 

• With the increase of education and income, the importance of culture in choosing a 

place to vacation increases. 

• Compared to all travelers, cultural tourists have extensive travel experience 

(especially in foreign destinations), they are particularly challenging and active tourists. The 

product of sustainable cultural tourism should include adventure, education and elements of 

enjoyment. 

The expectations of cultural tourists in the XXI century are reduced to several 

main ones (Cros & McKercher, 2015, p. 180): 

• Right to opinion and price sensitivity. Due to the extensive travel experience, the 

main services are accommodation, gastronomy and cultural offers. They expect an additional 

increase in emotional experience. They adjust to the price. They are very critical of the price-

quality ratio. 

• Individualization and privileges. The desire for individuality encourages a unique 

or special experience that is available only to the individual tourist. In cultural tourism, this 

trend reflects exclusivity. 
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Figure 2. Characteristics of cultural tourists 

Source: Author‘s systematization 

 

• Short-term nature and flexibility. The operators of mega-exhibitions in cultural 

tourism are adapted to the trend of late bookings, last minute deals and deciding to travel in a 

shorter time – ticket booking is made directly through a centralized call center and is paid by 

credit card. 

• Differentiated recreation and motives for vacation. Studies of the motives for 

travel of cultural tourists show that this target group also strives for a romantic mood, as well 

as contact with other types of people. Consumers usually expect a wide range of products 

and a lot of freedom of choice. There is a need for cultural tourism providers to provide a 

multifunctional and partially standardized offer, from which tourists can choose their 

personal product swiftly and easily. 

• New impressions and entertainment. Cultural tourists are interested and curious 

visitors, but they are usually not experts in art and cultural history. They want to gather new 

impressions and get informed in an amusing way. While visiting cultural landmarks, they 

learn from what they see and preserve memories as a change in everyday life. It is also 

important to spend a pleasant day with your partner or family and friends to share your 

experiences. 

For service providers, these results carry important information about product 

design, as tourists expect an emotionally charged experience. From the point of view of the 

visitor‘s wishes, tours of churches, castles and museums are made in order to reach a 

common experience in which all the senses must be paid attention to – not only the intellect. 

Therefore, the right approach in the management of smart tourist destinations is extremely 

important (Димитрова, 2021, с. 27). The main goal of cultural and tourist experiences 

should be the “production” of holiday memories. 

 

Results 

• The scope of the sustainable cultural tourism market can be determined by the 

activities sought in the destinations and as a motive for travel. 
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• The market for sustainable cultural tourism consists of segments based on the role 

of culture in determining the motive for travel. 

• The products of sustainable cultural tourism should include adventure, education 

and elements of enjoyment. 

 

Conclusion 

The market of sustainable cultural tourism in the XXI century is characterized by the 

most typical features – popular, rich and international. Through sustainable cultural tourism, 

many more target groups can be found that are independent of fashion, business cycles and 

demographic trends (Парушева, 2020, с. 100). 

Numerous studies internationally have shown the importance of cultural life for the 

sustainable development of destinations. Culture is an increasingly important element of the 

tourism product. The author defends the thesis that many regions, which have barely stepped 

on the cultural map of tourism, have the hope that they will become a successful tourist 

destination. 
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Abstract: This scientific article aims to study the development of tourist destinations 

through gambling and cultural tourism. The connection between gambling, culture and tourism as 

an integral part of the offering in smart destinations is assessed. The role of information and 

communication technologies for overcoming the consequences of the economic crisis in 2020 is 

outlined. The attention is put on the implementation of innovation policies, sustainability and 

accessibility as a tool for attracting tourists and improving their experience. The main global trends 

and challenges in front of smart destinations are presented. Special emphasis is placed on the 

streams for creating new gambling and cultural tourist products. The author defends the thesis that 

information and communication technologies in the field of gambling and cultural tourism will have 

a positive effect on the development of destinations. 

 

Key words: gambling tourism, cultural tourism, smart destinations, challenges and trends, 

information and communication technologies. 

 

Резюме: Научната статия има за цел да изследва развитието на туристическите 

дестинации чрез хазартен и културен туризъм. Дискутирана е връзката между хазарт, култура 

и туризъм като неизменна част от предлагането в смарт дестинациите. Откроена е ролята на 

информационните и комуникационните технологии за преодоляване на последствията от 

икономическата криза през 2020 г. Вниманието е поставено върху прилагането на политики 

на иновации, устойчивост и достъпност като средство за привличане на туристи и 

подобряване на тяхното преживяване. Изведени са основните световни тенденции и 

предизвикателства пред смарт дестинациите. Специален акцент е поставен върху 

направленията за създаване на нови хазартни и културни туристически продукти. Авторът 

защитава тезата, че информационните и комуникационните технологии в сферата на 

игралния и културния туризъм ще имат положителен ефект върху развитието на 

дестинациите. 

 
Ключови думи: хазартен туризъм, културен туризъм, смарт дестинации, 

предизвикателства и тенденции, информационни и комуникационни технологии. 
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Introduction 

The development of tourism over the last decade has been rapid and dynamic. 

Technological innovation is rapidly entering the industry. The market for tourism products 

and services is becoming increasingly competitive. This imposes the need to combine two 

or more types of tourism at the same time in order to build a sustainable destination. 

The object of this study is the importance of gambling and cultural tourism for the 

development of destinations. Subject of research is information and communication 

technologies in smart destinations. This scientific article aims to analyze the impact of 

innovation on tourism development. The achievement of the goal set is realized by solving 

the following research tasks: 

• determining the specifics of gambling and cultural tourism; 

• studying the development of smart destinations; 

• study of the overal role of innovations in cultural and gambling tourism for the 

development of destinations. 

 

Exposition 

We live in a world of technological progress. The tourism sector is expanding at 

a tremendous rate (Parusheva, 2017, p.44). It is not left unaffected by the wave of 

innovation and smart solutions that have entered the economy. Consumers are becoming 

more demanding and hard to be pleased (Dimitrova, 2021, p.44). Travel agents are 

facing the challenge of attracting and satisfying smart visitors. The combination of two or 

more types of tourism will contribute to the building of an attractive destination. 

 

Literature review 

The scientific article contains information from diligently selected literature and 

Internet sources. They are related to the analysis of the possibility of practicing gambling 

and cultural tourism at the same time and their positive impact on the development of 

destinations. 

 

Methodology 

In order to achieve the goal of the research and solve the formulated tasks, the 

methods of analysis of scientific concepts on the subject in the specialized literature used, 

together with a synthesis of author's ideas and data. Scientific discussion was held in 

defense of the author's thesis that the development of gambling and cultural tourism in 

smart destinations will have a positive effect on their progress. 

 

Determining the specifics of gambling and cultural tourism 

Gambling tourism is a visit to places where the main driver for the tourist are 

games, entertainment and attractions. This type of tourism includes travelling to various 

destinations around the world (Gotseva, 2020, p.598). There a visitor looks for new and 

unknown experiences. He wants to try various games and facilities not available or not 

allowed in his own region. The casino industry is a strong engine of the economy. It 

attracts millions of players from around the world every day. In recent years, casinos have 

increased their level of popularity. A large number of agencies include in their plans 

various activities that travelers will carry out during their stay, relevant to the needs of 

gambling enthusiasts (Entorno turistico, 2022). Gambling tourism helps travel agencies to 

create a more diverse and attractive offer to their clients. It is occuring all year round, 

independent of seasonality. Casinos and gambling halls in many countries have a 24-hour 
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mode of operations. This is a round-the-clock filling of the guests' program with games, 

entertainment, restaurants, shows, thematic parties and performances in a premium 

setting. The casino industry carries the player into a fairytale and dream world, a world of 

glamor and luxury – from dining areas, gaming facilities and halls, to accommodation and 

lodging. At the same time, casino tourism allows travelers to get to know the culture of 

the country or area they are visiting. They get acquainted with its traditions and heritage, 

visit historical monuments and museums, enjoy the gastronomy of the region (Entorno 

turistico, 2022). For example, in Macau, China, you can practice gambling tourism and at 

the same time get to know the culture of this country, its typical dishes, historical heritage 

and ancient traditions. Art, history and culture are an attraction for thousands of people 

from all nationalities (Parusheva, 2019, p.286). Cultural tourism accounts for more than 

37% of the total volume of the business sector internationally. It aims to allow the traveler 

to have an enriching experience by immersing themselves in the various cultural events of 

the place they are visiting. Each site offers different activities to its visitors. They can be 

classified into six types: historical and aesthetic experiences in spaces with architecture 

from the eras; religious experiences; gastronomic experiences; sociocultural experience; 

artistic and cultural experiences; or mixed (Ostelea, 2020). 

 

Studying the development of smart destinations through the combination of 

gambling and cultural tourism 

 

Cultural tourism is a strong component of smart city strategies. Technologies 

such as 3D printing and scanning, location intelligence beacons, virtual reality, portable 

technologies, and tangible user interfaces are integrating into museums and cultural 

landscapes. The development of information and communication technologies creates a 

new scenario for the tourism industry. Its mission is to improve the quality of life of 

residents and visitors, and to turn communities into smart destinations. It is composed by 

six dimensions – economy, governance, environment, people, mobility and life. They 

are factors that promote self-determination, independence and awareness of the local 

population as a community. It aims to provide its members with activities, services and 

resources to improve the quality of life (Paquin & Risco, 2021). 

The smart concept is part of the paradigm shift from a traditional to a digitalized 

model of governance. This can be explained from the perspective of the following areas: 

 Marketing – the smart concept is related to the way the user interacts with the 

area of application. The smart destination needs to be adapted to the needs of the visitors in 

order to personalize the offer and improve the experience. 

 Technology – this is a tool for integrating people with the environment to aim 

the sustainable development. 

 Government and regulatory agencies – the smart model enables the creation of 

new policies, strategies and action plans. These include improving sustainable 

development, increasing economic growth and ensuring a better quality of life for the 

community (Thinktur, 2015). 

The concept of smart city is becoming a new paradigm for planning, 

implementation and control. This is a new approach that is included in the urban 

management strategy. It is advancing rapidly, both in its theoretical formulation and in its 

practical application. The dynamics of the tourism market, demographic, political, 

economic and social evolution set new challenges in front of management. Demand 
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trends are generating new tourists and changing the habits of traditional consumers. 

Supply trends cover new products and market restructuring, mainly based on technology. 

The influence of the Internet is increasing with the increasing use of smart devices 

(smartphones and tablets). They, in turn, lead to the use of different types of social 

networks (Facebook, Twitter, Foursquare, Google+, etc.). Their influence on tourism is 

enormous. In this context, the increased use of mobile applications in tourism is in line 

with the principles of smart destinations. The introduction of information and 

communication technologies leads to improved management and competitiveness of 

tourist destinations (Thinktur, 2015). The smart city is directly connected with the Internet 

of the future. These open innovation platforms consist of three main elements (Thinktur, 

2015): 

 Internet of Things – virtual and physical elements are integrated into an 

information network. 

 Internet of Services – these are flexible, open, standardized and facilitating 

elements that allow understanding, combining and processing of data and information from 

different providers and in different formats. 

 Internet of People – the person is part of ubiquitous smart networks that allow 

him or her to connect, interact and exchange information with the environment. 

 

Study the overall role of technological innovation in smart destinations 

Cultural and gambling tourism are growing sectors in which technology plays 

an important role. They enable managers to optimize the work process, reduce product 

prices and at the same time improve the tourist experience at all stages. In this context, 

cities and in particular destinations must create innovative services to ensure a 

sustainable and competitive offer (Parusheva, 2017, p.350). It should benefit both 

tourists and locals by making their daily lives easier through smart initiatives. The use of 

information and communication technologies in cultural and gambling tourism can 

contribute to the implementation of the concept of smart destinations based on 

innovation, sustainability and accessibility (Paquin & Risco, 2021). 

Information and communication technologies is a platform in which 

information, devices and communication channels merge to meet the needs of more 

people. Its goal is to provide digital services to the public, such as web portals and mobile 

applications. Two projects, led by the National Council for Culture and the Arts 

(CONACULTA), together with other organizations, coordinate two new projects. They 

were created to promote the culture of Mexico. They encourage the infusion of national 

and international cultural tourism. Communicate and distribute information about activities 

and cultural sites in the Republic of Mexico. They manage to connect the society with the 

culture through a geoportal, a free telephone line, mobile applications for i-Phone, i-Pad, 

Blackberry, Android, the use of social networks Facebook and Twitter. Interactive 

museums are also being developed, presenting information about destination origins in a 

digital way. You can also see collections, exhibitions, multimedia resources such as 3D 

tours and 360-degree views, high-resolution photos (Global gambling news, 2022). 

Demand behavior has changed due to various factors. The technologies facilitate 

the processes of data collection, reservation and purchase of tourist products by the 

consumer. The traditional streams for tourist communication and marketing are changing. 

The tourist has access to various information at any time and shares it through social 

networks. This is the so-called intelligent tourist. He is demanding and difficult to satisfy 
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due to the variety of competing products, services and easy access to them. (Manual, 

2016). Sustainable practices and innovations are needed to cope with the challenges of 

the so-called digital crisis (Global gambling news, 2022). 

Cultural tourism is emerging as a factor for economic growth in smart areas, 

especially in rural areas and urban peripheries. For example, the SmartCulTour project 

aims redefining the concept of cultural tourism. It uses strategies that engage stakeholders 

in the joint development of smart practices for this type of alternative tourism (Thinktur, 

2016). 

The metauniverse is a virtual reality space in which users interact with a 

computer-generated environment and other users. There are endless possibilities for how 

this new digital landscape can affect the gambling industry and online players in particular. 

The metauniverse is a platform where visitors will use virtual currencies to play. 

According to a study by Global Gambling News, the owners of the iconic gaming brand 

Atari plan to build a casino within the meta-universe using an internal token as their 

currency. Land casino gaming operators may adopt a similar policy (Global gambling 

news, 2022). 

Asia Pioneer Entertainment Holdings, the leading gaming equipment provider in 

Macau, has launched the Asia Tigers Club. It offers a game with NFT (Non-Fungible 

Token). These are special, non-exchangeable chips. The group enters the metaverse using 

the cryptocurrency Ethereum. Prizes from the Games will be redeemed for real resort 

travel, entertainment and attractions, dining and accommodation in Macau and throughout 

Asia (Global gambling news, 2022). 

Mini Macau is the first metaverse of the casino equipment maker APE built on 

The Sandbox platform. It consists of digital images of tourist attractions in Macau such 

as the Ruins of St. Paul, the Tower of Macau, Senado Square and the Ah Ma Temple. 

Visitors can play interactive games in Mini Macau to win real travel tokens. Resortverse 

is the future travel and hospitality platform of the Metaverse group, scheduled to launch 

later in 2022. Through it, travelling with the metauniverse is transformed into real-life 

travel awards (Global gambling news, 2022). 

More and more are observed collaborations between two global brands in order to 

unite and promote to their online communities one common cause or goal. Such is the case 

with the e-sports platform Faceit and the global fashion brand Gucci. They launched the 

Gucci Gaming Academy, which aims to guide players how to obtain and collect signatures 

from the best e-sports teams (Global gambling news, 2022). 

In 2020, the phenomenon of game maker Riot Games Valorant started. He 

attracted fans with his powerful cinematography, rich features and diverse storylines. 

Following the huge success of the Netflix animated series Arcane, based on its sister title 

Riot, League of Legends, Valorant is set to follow on world television screens. Arcane 

proved to be a huge global hit, reaching number 1 in 38 countries and securing its second 

season on air. The successful synergy that Arcane realizes between Riot and Netflix is a 

clear example of the collaboration between gambling and culture (Global gambling 

news, 2022). 

Major gaming producers make donations to the local community for a number of 

causes, which include environmental, social and health care. For example, Pragmatic 

Play celebrated International Earth Day with a donation of € 30,000 to the Majjistral 

Natural and Historical Park in Malta. At the same time, it is committed to planting a 

number of seedlings to ensure the longevity of the park. This park is the first natural 
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national park in Malta, located in the northwestern part of the Mediterranean iGaming 

center (Global gambling news, 2022). 

Gambling tourism is important for the economic of the countries. For example, 
in order to pay off their foreign debt, a group of political parties in Thailand has presented 

a draft amendment to the current Gambling Act. They are calling for national legalization 

of both land-based and online casino games. They also offer the opening of four new 

casinos built in each of the country's four regions, particularly in tourist hotspots (Global 

gambling news, 2022). 

 

Results 

 Gambling and cultural tourism represent big and fast-growing industries. They 

are factors for economic growth of the coutries that propose these types of tourism. 

 Technological innovation plays an essential role in the development of smart 

destinations. 

 The combination of gambling and cultural tourism is a factor for building 

competitive advantage and economic growth for the destination. 

 

Conclusion 

Tourism is setting itself as one of the most important economic sectors in the 

world. It generates billions of euros in all countries, providing millions of direct and 

indirect jobs. Information and communication technologies are changing the daily lives 

of consumers and the way they communicate, work, live and travel. The intelligent 

concept emerged in response to this significant transformation. The author defends the 

thesis that offering simultaneously gambling and cultural tourism in the destinations will 

lead to the creation of a successful tourist product. 
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Резюме: Интегрираните териториални инвестиции (ИТИ) са сравнително нов 

инструмент за интервенция в регионален аспект като част от възприетият от Европейския 

съюз подход за сближаване от типа „отдолу-нагоре―. Чрез тях се акцентира върху ендогенния 

потенциал на определена територия и насърчаване на специфичните за нея предимства по 

комплексен начин. Именно поради сложността на процесите и очакваните въздействия на 

много нива е необходимо възприемане на адекватен метод за последващо оценяване на 

регионалните ефекти. Целта на публикацията е да идентифицира и систематизира подходи 

за оценка на въздействието с оглед очертаване на ключови предизвикателства пред 

прилагането им в контекста на интегрирания териториален подход. Изведени са предимства 

и недостатъци на селектираната група на база, на които са формирани възможни насоки за 

действие по отношение подбора на конкретен подход или комбинация от такива, приложими 

за българската действителност. 

 

Ключови думи: териториален подход, интегрираност, оценка, предизвикателства 

 

Abstract: Integrated Territorial Investment (ITI) is a relatively new tool for regional 

intervention as part of the European Union's bottom-up convergence approach. They emphasize the 

endogenous potential of a certain territory and promote its specific advantages in a complex way. 

Precisely due to the complexity of the processes and the expected impacts at many levels, it is 

necessary to adopt an adequate method for subsequent assessment of regional effects. The aim of 

the publication is to identify and systematize approaches to impact assessment in order to outline 

key challenges for their implementation in the context of the integrated territorial approach. The 

advantages and disadvantages of the selected group are presented, based on which possible 

guidelines for action are formed regarding the selection of a specific approach or a combination of 

those applicable to the Bulgarian reality. 

 

Key words: territorial approach, integration, evaluation, challenges 

 
Въведение 

 

             Кохезионната политика на Европейския съюз е в основата на принципната 

концепция за функциониране в Общността. В тази връзка постигането на нейните 

основни цели е от особена важност. Базирайки се на отминалия опит по отношение 

процесите за сближаване на много нива, възникват въпроси, засягащи недостатъчно 

ефективните резултати. Дори напротив, дисбалансите в определени аспекти се 

задълбочават (Tödtling & Trippl , 2005). Икономическият растеж е негативно засегнат 

от съществуващите правни и административни бариери (Camagni, et al., 2019). 
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Високите нива на неравенство действат като бариери пред социалната мобилност, 

застрашават просперитета в дългосрочен план, както и политическата стабилност.  

В контекста на преодоляване на основни слабости пред ефективното постигане на 

кохезионните цели в Общността все по-популярна става новата парадигма на 

регионалното развитие базирана на интегрирани и стратегически инициативи за 

развитие и ясно дефинирани фактори за конкурентоспособност. Новият подход е 

ориентиран към компенсаторни действия в тясно определени и национално значими 

области за откриване и използване на потенциала на регионите с цел постигане на 

„критичната маса―, необходима за по-нататъшно развитие. Именно поради тази 

причина новия подход за интегрирано регионално развитие бива възприет още в 

предходния планов период 2014-2020 г. в по-голямата част от страните-членки. 

Новата концепция се фокусира върху идентифициране на общи предизвикателства и 

ендогенен потенциал за развитие без значение от административните граници на 

територията (Barca , 2009).  

Един от ключовите въпроси е изграждането на териториалната координация на 

интервенциите като за целта се внедряват два инструмента – градските 

функционални зони и интегрираните териториални инвестиции. Първите са част от 

стратегически-плановия аспект, докато вторите са част от държавния финансово-

програмен аспект на интегрирания териториален подход. В своята същност ИТИ са 

движещата сила за устойчиво развитие на функционалните зони (Churski, et al., 

2017). Тяхната основна цел е да увеличат въздействието на тези зони, да укрепнат 

механизмите за териториална координация и да оформят култура на партньорство 

между административните единици на местно ниво.  

В тази връзка изследователски интерес представлява и процеса по оценка на 

въздействието, което ИТИ оказват върху конкретния регион на интервенция. 

Оценката на въздействието изисква  познания и разбиране за напредъка и 

ефективността на интегрираните стратегии като се гарантира прозрачност и 

отчетност. Важно е в процеса на оценка да се генерира информация, с която да се 

разбере по-добре интервенцията и зависимостта от контекста, който е изключително 

характерен за териториалните подходи. Могат да се обособят, както общи така 

специфични предизвикателства, например възможно разминаване между 

очакванията за вътрешно и външно интегриране и липсата на опит в това отношение 

поради липсата на предходни подобни оценки. Този процес е сложен и специфичен 

за различните проекти, но е важно да се очертаят общите насоки, които биха довели 

до качествени резултати. 

 

       Литературен обзор 

 

През изминалия програмен период 2014-2020 г. общо 20 държави-членки 

възприемат използването на интегрирани териториални инвестиции като част от 

новия регионален подход за постигане на сближаване. Всяка от тях 

самостоятелно определя правилата за подбор на области за изпълнение на 

интегрирани действия, както и индикативната оценка на тези действия на 

национално ниво (Kociuba, 2018). 

В тази връзка възниква въпроса по какъв начин ще се измерва въздействието. 

Някои изследователи се обединяват около три основни посоки за определяне на 

индикатори за наблюдение: оценка на интеграцията, на териториалността и на 

постиженията (Van der Zwet, et al., 2018). Първите се отнасят до управление и 
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изпълнение на отговорностите на институциите, вторите до приложението на 

инструментите и потенциалните ефекти извън територията, а третите касаят 

изпълнението на стратегиите чрез проекти. Редица автори очертават 

предизвикателствата пред процеса по оценка въздействието на ИТИ, както по 

отношение на качествените индикатори, така и на количествените като един от 

най-съществените проблеми може да се идентифицира в липсата на капацитет за 

оценка и наблюдение (Ferry, et al., 2018) (Ferry, et al., 2018). Европейската 

комисия, от своя страна също издава различни документи, наръчници и доклади в 

опита си да даде насоки и опорни точки на държавите-членки по отношение 

конструиране процесът по оценка на въздействието от интегрирания подход 

върху регионите. Общото между тях е акцента върху ориентацията към 

резултатите (Polverari, 2015) (European Commission, 2015). Оценката на 

въздействието е част от препоръчаната методология като включва специфични 

инструменти и техники за анализ с практическа насоченост (European Commission 

and European Investment Bank, 2013).  

Съществуват много аналитични методи и подходи за анализ на 

въздействието, включително иконометрично моделиране и входно-изходни 

модели. Те се фокусират не само върху използването на метрични данни, но и на 

качествени проучвания сред бенефициенти и заинтересовани страни. Въпреки 

това, обвързването на резултатите с изпълнението на конкретна интегрирана 

териториална стратегия, например, си остава предизвикателство. Тук е важно да 

се отбележи, че и на ниво обобщаване на получените данни са необходими 

насоки, които да осигурят адекватни действия. В свое изследване Ferry и Davies 

обособяват четири основни възможности за дизайн на подхода за оценка, а 

именно експериментален, базиран на теорията, базиран на конкретен случай и 

мета-оценка (Ferry & Davies, 2015). Всяка група има своите предимства, но и 

недостатъци като този факт затвърждава заключението, че комбинацията от 

подходи и инструменти за оценка на въздействието, в зависимост от спецификата 

на конкретната програма и същността на интервенцията, е от изключителна 

важност. 

 

       Методика и резултати от изследването 

 

Изследването се базира основно на контент анализ, експертна оценка и 

сравнителния метод. В подготвителния етап са проучени 26 познати подхода за 

оценка на случаен, безповторен принцип, поради сравнително неголемия обем на 

генералната съвкупност. От тях са изведени и анализирани по-задълбочено 8 

подхода, които се използват за оценка на въздействието. В същинския етап на 

проучването чрез индукция, дедукция и традукция са идентифицирани и 

систематизирани предимствата и недостатъците на селектираната група. Във 

финалния етап, чрез експертна оценка и допускане са направени концептуални 

предложения за ефективността на определен подход или комбинация от такива по 

отношение оценката на въздействие от прилагането на интегрирани териториални 

инвестиции. В таблица 1 могат да се проследят резултатите от изследването.  
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Таблица 1. Сравнителен анализ на селектирани подходи за оценка на 

въздействието 

 

Подход за оценка на 

въздействието 
Предимства Недостатъци 

Оценка на 

бенефициента/Beneficiary 

Assessment 

Сравнително прост и 

активен; 

Близо до реалността; 

По-малък риск от 

отклонение; 

Позволява наблюдение и 

сравняване на 

тенденциите за по-дълъг 

период от време; 

Генериране на 

информация, базирана 

на възприятията. 

Изисква среда на доверие; 

Голямо търсене на планиране и 

подготовка; 

Ограничен капацитет на 

оценителите. 

Съвместно отчитане на 

резултатите/Collaborative 

Outcomes Reporting 

Включва синтезиране и 

отразяване, както на 

всички съществуващи 

данни, така и на 

пропуските в тях; 

Постига добър баланс 

между 

дълбочина на 

информацията и 

краткост; 

Лесен за разбиране. 

Ограничение свързано с 

нежеланието на участниците да 

посочат слабости при 

изпълненеито; 

Докладът за резултатите често е 

целенасочен, а не произволно 

избран 

Анализ на приноса/Contribution 

Analysis 

Намалява несигурността 

относно приноса на 

интервенцията към 

наблюдаваните 

резултати; 

Допринася за изводи за 

причинно-следствени 

връзки 

По-малко подходящ за 

традиционни въпроси за 

причинно-следствената връзка; 

Може да възникнат затруднения 

при потвърждаване или 

преразглеждане на теорията за 

промяната  

Оценка на 

развитието/Developmental 

Evaluation 

Работи най-добре при 

оценка на социална 

промяна в сложна или 

несигурна среда; 

Позволява рамкиране на 

концепции и тестови 

бързи итерации. 

Ограничение на приложението; 

Подходящ подход основно за 

иновации, сложни проблеми, 

кризи 

Събиране на реколтата/Outcome 

Harvesting 

Преодолява често 

срещания неуспех при 

търсене на непредвидени 

резултати от 

интервенции; 

Достъпен подход, който 

ангажира 

информаторите доста 

лесно; 

Необходими са умения и време, 

както и навременност, за да се 

идентифицират и формулират 

висококачествени описания на 

резултатите; 

Улавят се само онези резултати, 

за които информаторите са 

наясно; 
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Отговаря на реални 

въпроси с конкретни 

доказателства 

Картиране на 

резултатите/Outcome Mapping 

Увеличава максимално 

шансовете 

констатациите да 

доведат до реални 

промени на място; 

Може да се адаптира 

към широк спектър от 

контексти; 

позволява 

правдоподобна оценка 

на приноса на 

инициативата към 

резултатите. 

Картирането на резултатите е 

сравнително сложен процес, 

който изисква силно участие; 

Изисква особено внимание при 

оценка на промяната в 

поведението. 

Протокол за качествена оценка 

на въздействието/Qualitative 

Impact Assessment Protocol 

Използва техника "учене 

чрез опит"; 

Съчетава количествени и 

качествени наблюдения 

Риск от предубеденост; 

Риск от грешки и пропуски  при 

тълкуване, документиране, 

обобщаване и отчитане на 

данни 

Рандомизирано контролирано 

проучване/Randomised 

Controlled Trial 

Позволява 

рандомизиране на ниво 

клъстер; 

Може да се адаптира 

към широк спектър от 

контексти. 

Често твърде скъп или 

непрактичен за анализ на по-

голяма извадка; 

Предизвикателство да се 

реализира на практическа 

основа 

 

Източник: Проучвания на автора 

 

В резултат от проведеното проучване се стигна до извода, че за постигане на 

качествена оценка на въздействието от приложението на интегрирани 

териториални инвестиции не може да се възприеме изцяло някой от разгледаните 

подходи. Всеки от тях има различна насоченост и определени недостатъци. За 

постигане на оптимален ефект е необходимо възприемане на т.н. смесен метод за 

оценка на въздействието, който да комбинира аспекти от различни подходи. 

Предимствата от използването на смесени методи са най-общо следните (Greene, 

et al., 1989): 

 Триангулация на резултатите от оценката – изразява се в засилване 

достоверността на резултатите от оценката, чрез сравняване на 

информация, получена от различни методи за събиране на данни;  

 Развитие – основава се върху разбирането да се създадат инструменти 

за нов подход на база резултатите от друг. 

 Допълняемост – разширяване и задълбочаване на познанието, чрез 

резултати получени от различни методи; 
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 Посвещение – генериране на нови прозрения на база а анализа на 

несъответствия в резултатите, получени от различни методи; 

 Разнообразие на стойността – включва по-широко разбиране за 

стойността, генерирана от използването на различни методи. 

Като допълнително предимство от използването на смесен подход за оценка може 

да се очертае и факта, че чрез него се осигурява по-добра съвместимост между 

количествени и качествени индикатори за оценка като това позволява анализа на 

въздействието на по-комплексно ниво. Поради сложността на някои процеси в 

териториален аспект, съчетано с трудни за постигане и измерване резултати подбора 

на комбинация от подходящи методи за оценка на въздействието с балансирано 

използване на количествени и качествени индикатори е предизвикателство. Тук 

трябва да се отбележи, че за допълнителната комплексност на този процес допринася 

изискването от активно включване на заинтересованите страни и бенефициентите на 

всички етапи – от началото на интервенцията до нейната оценка, което традиционно 

среща трудности. Те са породени основно поради слаба ангажираност от тяхна 

страна, неразбиране или липса на достатъчна информация или мотивация за 

включване в дейности, които реално биха оказали пряко влияние върху качеството 

на средата им за живот и  труд. При работа с показатели, които са резултат от 

проучвания сред заинтересованите страни и обществените групи като цяло, винаги 

трябва да се подхожда с особено внимание и да се отчитат рисковите фактори, 

следствие от посочените негативни аспекти. 

 

Дискусия 
 

В основните методически насоки на Европейската комисия за оценка на 

въздействието от прилагането на интегрирания териториален подход акцент се 

поставя върху идентифициране на подходящите индикатори. Насоката, която се 

определя е свързана основно с определяне на индикатори, с които могат да се оценят 

комбинирани действия или такива, които да позволяват изчисляване на добавена 

стойност. Самите етапи на действие, свързани с процеса по оценка на въздействието, 

обаче остават частично засегнати. За да се проследи и респективно анализира 

логиката на интегрираната интервенция е важно да се концентрира вниманието 

върху постигнатите резултати и да се установи дали те допринасят за постигането на 

целите на съответните инвестиционни приоритети и на конкретните интегрирани 

териториални стратегии.    

При всички случаи да се определят само индикатори за оценка не е достатъчно. 

Необходимо е да се изгради нов модел, който да е достатъчно гъвкав и адаптивен, за 

да може да се прилага към резултати от различни интегрирани проекти с очаквано 

различно въздействие. За постигане реална оценка на въздействието от прилагането 

на интегрирани териториални инвестиции е важно да се премине достатъчно 

задълбочено първо през стратегическото и оперативното нивото на процеса и след 

това да се стигне до етапа по финално изграждане дизайна на оценката.  

Поради сравнително ранния етап, в който се намира развитието на интегрирания 

териториален подход и ограничената база от данни от реално прилагани 

интегрирани териториални инвестиции на ниво ЕС, е актуално точно в този етап от 

събития да се направи предложение за работещ такъв модел. Важно е той да 

визуализира ясно фазите, през които преминава оценката на въздействието на 

интегрирани териториални инвестиции и необходимите действие за предприемане 
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във всяка една от тях. Развитието на този модел в концептуална рамка, която да 

разшири и задълбочи формираните знания в тази посока, би било от полза за 

подобряване качеството и добавената стойност от тези оценки. 

 

Заключение 
 

В заключение може да се подчертае, че възприетия от ЕС нов териториален 

подход среща редица предизвикателства, както по отношение на прилагането му, 

така и във връзка с оценката на въздействието от използваните интервенции върху 

развитието на териториалните единици. Интегрираните териториални инвестиции се 

приемат за основен инструмент, предназначен да разгърне вътрешния потенциал на 

регионите и да засили спецификацията им. Именно поради тази причина оценката на 

въздействието от тяхното изпълнение има ключова роля в натрупването на знания, 

които да позволят правилно координиране на действията, така че да се постигнат 

оптимални резултати и да се засили конвергенцията, както на национално ниво, така 

и в рамките на ЕС. В резултат на това в настоящата публикация бяха 

систематизирани подходи за оценка на въздействието и бяха идентифицирани техни 

силни и слаби страни. С оглед на направените констатации се стигна до 

заключението, че не би могло да се възприеме един конкретен подход за действие, а 

е необходимо да се предложи комбинация, която да отговаря на специфичните 

особености на обекта на оценка или т.н. смесен подход.  

Предимствата на смесения подход могат да се отнесат към различни аспекти, но 

най-съществените от тях, които могат да се отличат са свързани с възможността да 

се разбере как локалните фактори на средата могат да допринесат за осъществяване 

целите и вариациите в изпълнението на програмата (Bamberger, 2012).  Може да се 

обобщи, че оценките направени чрез смесен подход засилват надеждността на 

данните, валидността на констатациите и препоръките. Те имат за цел да разширят и 

задълбочат разбирането за процесите и да установят чрез кои програмни резултати и 

въздействия са постигнати те. 

Рамката, в която се генерират знания с цел оценка на въздействието най-общо 

следва логиката първо да се получи убеденост дали поставените цели са постижими 

и дали техния обхват максимизира синергията. Тези действия са насочени към 

стратегическия аспект на оценката, след което се премива към оперативното ниво. 

При него се акцентира върху анализ на ефективността и ефикасността на 

управлението и прилагането с оглед справянето с предизвикателства и 

надграждането на добрите практики. Във финалната фаза, на база натрупаното 

знание от предходните итерации, е необходимо да се направи критична оценка на 

това до каква степен, как и защо териториалният подход е дал или не резултати. 

Този доклад е публикуван в рамките на проект № KП-06-M55/1 от 15.11.2021 г. 

„Конвергенция или дивергенция в ЕС: оценка на интегрираните териториални 

инвестиции в европейската политика за регионално развитие“, финансиран от 

Фонд „Научни изследвания “. 
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Резюме. Проблемите в образователната система в съвременното общество са 

немалко и нелеки за разрешаване: демографския срив, грамотността на учениците, 

комуникацията учител-ученик-родител и др. В училищното образование се прилага идеята за 

внимание към защита индивидуалността и задоволяване нуждите на всеки ученик.  

Затвърждаването на един механизъм на мислене, общуване, поведение и отношение във 

връзка между детето и семейството в обществената среда (в частност - училищната), помага 

да се следват нуждите и индивидуалността на всеки ученик.  

 

Ключови думи: уверени личности, гражданска позиция, взаимодействие учител-

ученик-родител. 

 

Abstract. In modern society the problems in the education system  are many and difficult 

to be solved. The demographic collapse, the literacy of the students, the teacher-student-parent 

communication, etc. In school education, it is applied the idea of paying attention to protecting the 

individuality and meeting  each student‘s   needs . Improving the mechanism of thinking, 

communication, behaviour and relationship between the child and the family in the public 

environment (in particular - school), helps to follow   each student‘s  needs and individuality . 

 

Key words: confident personalities, civic position, teacher-student-parent interaction. 

 
Въведение 

СУ ―Христо Ботев― е училище в гр.Кубрат - малко градче, носещо в себе си 

богатството на мултикултурната среда. Училището е място, където ученици могат да 

изразят себе си, да се социализират, да се мотивират да учат, реално да оценяват 

сами себе си. Родителите са тези, които подкрепят децата си и са адекватни в 

грижата за тях, съобразена с възрастта им, да им помагат в преминаване от дейност 

игра в учене, както и в следващата възраст на учене-труд. Разминаването в 

изисквания между семейство и училище тревожи и обърква възрастни и деца, което 
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понякога провокира конфликти и агресивно поведение. Ето затова в нашето 

училище една от основните цели е сътрудничеството между ученик-учител-родител. 

Когато всеки изпълни своята задача всички са удовлетворени от резултата - 

разгръщане на потенциала, изграждане на социални умения и формиране на 

емоционална интелигентност у учениците, които от своя страна повишават своята 

увереност, а тя им позволява свободно да изразяват гражданската си позиция. 

Родителят се чувства удовлетворен, а педагогическия специалист – изпълнил своята 

задача. 

 

Методически съображения 

Високо квалифицираните специалисти, обучаващи учениците, дават една 

отлична подготовка по всеки учебен предмет. Уроците, преминали през научното 

знание и практическия опит, помагат на ученика да изгради трайна представа за 

изучавания проблем, като умее да го „облече― в необходимите научни определения и 

да го посочи и приложи в практиката. Учебната материална база също оказва своето 

значение – възможността на учениците да учат в оборудвани кабинети, да използват 

съвременни технологии повишава тяхната компетентност.  

Училището е иновативно, участва в много национални и международни 

проекти, педагогическите специалисти предлагат извънкласни занимания с ученици 

по интереси, което повишава компетенциите и уменията на учениците. Всичко това 

дава своя резултат – участията на учениците в национални и международни 

олимпиади, конференции, състезания, конкурси им носи призови места, което 

повишава тяхната увереност, от една страна и възможност за изразяване на 

гражданската им позиция – от друга. 

Доверието между училище-родител е важна част за добрата комуникация 

между родител-учител-ученик. Когато родителите виждат успехите на учениците, 

тогава оценяват и труда на учителя. А емоцията на един родител е много силна, 

когато става дума за детето му….. когато родителите имат възможност да видят 

реален резултат от екипната работа учител-ученик, свободно да кажат и да бъдат 

чути – както децата им, така и самите те се убеждават, че училището е мястото, 

където могат да бъдат всички разбрани и подкрепени. Така несъзнавано приемат 

училището като сигурно място за децата си.  

В нашето училище са развити извънкласните дейности по интереси: 

доброволчество, клубЕвропа, народни танци, театър на сенките, театър на английски 

език, хандбал, които подпомагат развитието на способности и умения у учениците, 

полезни за адаптацията им към социалния живот, позволяващи им да отговарят на 

изискванията на съвременния свят. Извънкласната доброволческа дейност е изцяло 

основана на свободния избор на децата. Избирайки това те усвояват един различен 

тип умения – полезни и ценни неща за тяхното гражданско поведение. Те стават по-

отговорни, организирани, коректни, гъвкави, състрадателни. Доброволчеството ги 

учи още да планират, да анализират, да решават различни проблеми, да са 

наблюдателни и чувствителни към обществените проблеми. Децата развиват 

лидерски качества и умения, организационна култура и трупат опит. Стават по-

уверени, реабилитират човещина и доброта и то незадължително. А 

незадължителността увлича … 
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Организация и резултати от работата по гражданско образование 

Училищният Евроклуб е част от гражданското образование на учениците в 

училище. Тук децата се учат да боравят с източниците на информация, да поемат 

инициатива, да изразяват точно и ясно своята позиция и успешно да я защитават. 

Това от своя страна води до изграждането на уверени личности. 

Народните танци, спортът и театрите подобряват вербалната и невербалната 

комуникация на децата, дават възможност, както да учат, да изразят себе си, да 

работят в екип, да са толерантни, така и да преодоляват себе си, да се предизвикват и 

да успяват.  

Участието на училището в проекти по програма Еразъм+ дава възможност на 

учители и ученици да се запознаят с образователната система, културата, традициите 

и многообразието на други държави не само от европейската общност, но и извън 

нея. 

В училище са създадени „родителски ателиета―, където в неформална 

обстановка родители, учители и ученици чрез конкретна дейност (напр.изработване 

на мартеници) подобряват комуникацията помежду си. Тук се наблюдават 

отношения, стилове на възпитание, дава се възможност детето да получи 

вниманието и подкрепата на възрастните, да се открият проблеми, които навременно 

да бъдат решени.  

Екипната работа между учители, родители и ученици се подпомага и от 

училищния психолог. Учителят е необходимо да обучава по-голяма група деца, 

което не винаги позволява да успее да разбере потребностите на всички ученици. Не 

във всички учебни часове, съобразени с учебните програми, учителят има 

възможност да провежда ролеви игри и тренинги за развиване на умения, решаване 

на казуси с учениците. Поради специфичния личен опит на всеки ученик, не винаги 

той е готов да сподели в група или в индивидуален разговор с възрастен. Тук следва 

включването на училищния психолог – даващ възможност на учениците да участват 

в различни ролеви игри, тренинги за развиване на умения, като под форма на игра да 

изграждат умения за решаване на конфликти, умения да изразяват себе си и разбират 

другия, да работят в екип и др. Тези умения повишават и емоционалната 

интелигетност на учениците - те успяват да ги насочат към самопознание, 

самоконтрол, самомотивиране, емпатия и социални умения. Индивидуалната 

психологическа работа с ученика му помага да изгражда доверителни връзки, да се 

изразява по социално приет начин, да търси решения и мотивира към промяна. 

Всичко това е полезно за учениците в учебните часове, в комуникацията между 

учител-ученик и съученици в извънкласните дейности, в отношенията им в 

приятелска и семейна среда. 

Екипът учители-училищен психолог-ученик-родител е в помощ за всички 

участници в системата училище: детето да намери своя интерес, да развива 

способностите си, да се преодолява и променя, да разбира себе си и другите; 

учителят да се чувства разбран, подкрепен; родителите имат възможност да бъдат 

подпомогнати в трудния път на родителстването, така от своя страна те могат да 

бъдат адекватно отговарящи на потребностите на децата си. Задачата е да се намери 

най-доброто решение за всеки ученик, като се използват най-разнообразни стратегии 

и взаимодействие с учители и родители, да се създаде благоприятен психологически 

климат в училище чрез подкрепа на системата ученик-учител-родител. 

Като училищен психолог работя по следните цели:  
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 Подпомагане психичното развитие и устойчивост на личността, 

способността за креативност, справяне с неудачи, преодоляване на възникнали 

затруднения в училище, семейство, приятелска среда и общество. 

 Подкрепа при адаптация към учебната среда, при затруднения в учебния 

процес и поведенчески проблеми, при професионално ориентиране и консултиране. 

 Превенция на агресивни и противообществени прояви на учениците в и 

извън училище. 

 Оптимизиране, хуманизиране на взаимоотношенията между ученици. 

 Създаване на предпоставки и условия за изграждане на високообразовани и 

подготвени за живота личности в демократичното общество. 

А целите реализирам чрез следните задачи: 

 Да се опознаят и проучат проблемите на учениците, причините за тяхното 

възникване и активна подкрепа за преодоляването им. 

 Да се осъществи превенция на проявите на асоциално поведение на 

учениците. 

 Да се посредничи при решаване на спорове и конфликти в системите ученик-

ученик, ученик-учител и учител-родител. 

 Да се подпомогнат учениците за усвояване на умения за саморегулация и 

самовъзпитание, за изграждане на положителна самооценка, способности за 

самостоятелен избор и аргументирана защита на жизнена позиция. 

 Да се участва в организирането и провеждането на училищни, класни и 

извънкласни форми на работа по проблемите на гражданското образование и 

възпитание на учениците и да участва в развитие на доброволчеството. 

 Да се подпомага педагогическия колектив по проблемите на възпитателната 

работа на диагностична и консултативна дейност на училищните комисии. 

 Да се осъществят връзки с държавните и обществени органи и организации, 

имащи пряко отношение към възпитателната работа и професионалното 

ориентиране на учениците. 

Работата ми е съобразена със следните принципи: 

 Принцип на конфиденциалност на поверената информация. 

 Принцип на уважение към проблемите на ученика, родителя, учителя. 

 Принцип на зачитане на личното достойнство на ученика и близките му. 

 Принцип на компетентно, етично и професионално отношение. 

Над десетгодишният ми опит като училищен психолог в СУ „Христо Ботев― 

– Кубрат започна с нелеките задачи да заслужа доверието на ученици, учители, 

родители, да се справя с предразсъдъците на малкия град във връзка с професията 

„психолог―. Често чувайки фразите „ако не слушаш ще те пратя при психолога―, „аз 

няма да дойда при теб―, „детето ми не е лудо да дойде при теб―, „кажи сега какво ще 

ми се случи―,  ми се налагаше да обяснявам същността на професията психолог и 

моята роля в училище. Възможността да разговарям с ученици в часове, да 

провеждам тренинги, ролеви игри с тях, да разговарям с родители на родителски 

срещи и индивидуалните разговори с колеги ми помогнаха да се справя с тези 

предизвикателства. Достигайки до днес, когато в училищния коридор чувам „искам 

да дойда при теб – кога можеш―, „знаеш ли какво ми се случи?―, „ядосан/а съм, 

несправедливо е..―, учениците сами ме търсят при личен проблем, защото знаят, че 

няма да бъдат критикувани, оценени, осъдени, че ще пазя тайната им, разбира се 

само ако не е застрашен животът им, ще се опитам да ги разбера, т.е. няма да се 
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злоупотреби с тяхното доверие, те ще се опитат да намерят своето решение. 

Родителите идват свободно, споделяйки своите притеснения, както за децата си, така 

и лични, защото работя с убеждението, че родителите трябва да са спокойни, за да е 

спокойно и детето им. Често се случва да присъства цялото семейство на ученик в 

училищния психологически кабинет, за да се реши проблем, колегите свободно 

разговарят за своите трудности в разбирането на ученик или ситуация. 

Образование, допълнителните квалификации, участия в семинари, обучение 

в системна (фамилна) терапия, съответно ми помагат в методите и техниките в 

работата ми. Системният подход в работата се основава на знанието, че човек се 

разглежда в няколко различни контекста, включително този на семейството и други 

значими отношения, социалното обкръжение и общността, културовия контекст. 

Тези различни контексти са свързани, взаимодействат си и създават „системата―, 

която се оформя от механизмите на обратна връзка, проявява се в поведението  и 

взаимодействията между хората и се развива с времето. Начинът, по който хората се 

свързват, се оформя от потребности, произтичащи от индивидуалния етап на 

развитие, от биологични фактори, от семейната история. Хората разбират себе си и 

света около себе си чрез процес на социално конструиране, т.е. че смисълът се 

генерира чрез социалните взаимодействия и чрез комуникацията (езика) между 

хората, с общностите, с институциите, чрез включване на социалните норми, 

възгледи и ценности. Различните властови отношения (като позицията на човек в 

системата) и различните културови контексти (като пол, религия, увреждания, 

възраст, култура, класа и етнична принадлежност) имат важно влияние върху 

създаването на смисъл, на отношения, върху чувствата и поведението. Съществуват 

различни гледни точки и описания на всяко взаимодействие/отношение/ и всеки 

човек в една система вероятно ще е формирал различно описание за едно и също 

събитие. Това описание ще оформя отношенията и поведението му, тези описания са 

променливи, повтарящите се кръгове на обратна връзка (непрекъснат процес на 

взаимно влияние) оформят разказите, емоциите и чувствата, поведението, 

отношенията на всеки човек. (Основни системни компетенции, Институт по 

фамилна терапия). 

Предоставените психологически условия в училище помагат за създаване на 

улесняващ за взаимодействието учител-ученик-родител емоционален климат. 

Първото условие е свързано с това да се даде възможност за изяви, за задоволяване 

на потребност от общуване, от разбиране, за освобождение от условностите и 

ограниченията, налагани от реалността, чрез езика. Второто условие е емпатията, 

психологът да успее да съпреживява, идентифицира и разбира клиента. Важни са 

искреността на съпреживяването и умереността на изразяването. Третото 

психологическо условие е установяване на доверие. „Става въпрос за необходими 

минимум емоционални и рационални характеристики на отношението, които 

определят създаването на продуктивна връзка без съмнения и предубеждения 

относно помощта, нейната конфиденциалност и полезност― (Хаджийски, М. 

2004,с.120). 

Диагностичното интервю, оценка на проблема и работа по него са съответно 

стъпки в психологическото консултиране. Всъщност, психологът работи с 

предоставената му от клиента информация, „доколкото знанието е сила, а 

разбирането има творческа функция, информирането може да се приеме като фактор 

на трансформирането на личността― (Хаджийски, М. 2004,с.142). Задаваните 

въпроси са източник не само за получаване на информация, а и средство на 
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общуване. Има възможност да се дават алтернативи, в умерена степен, когато 

клиентът не успее сам да достигне до тези възможности, да излезе от собствената си 

рамка, за да вземе адекватно на реалността решение. В своята работа използвам и 

техниките: обобщение, перифразиране в процеса, които улесняват инсайта, помагат 

на клиента да систематизира своите мисли, да види основното. Понякога се 

конфронтирам, когато се налага клиента да види противоречия между поведение, 

мисли, чувства, или интерпретирам – за да се чуе реалният проблем или отразят 

вербалните и невербалните сигнали. Понякога си мълчим - мълчанието също има 

своя терапевтичен ефект, може да е резултат на емоционални преживявания или 

осъзнаване на проблем, а защо не и повишаване отговорността на клиента. В 

работата си се стремя да отразявам чувствата на клиента, така му се „помага да 

осъзнае вътрешния си опит и неговата съгласуваност с Аз-концепцията…съдейства 

и на отношението , тъй като създава усещане в клиента за съпреживяване и емпатия― 

(Хаджийски, М. 2004,с.147). Случва се, когато емоцията е много силна и е нужно да 

се смъкне напрежението чрез шегата, да се каже истината през нея. Не мога да не 

отчета, че понякога мислим и говорим през символи, метафори или игра. 

От случаите, с които съм работила достигам до извод, че най-трудното за 

клиента е да назове своята емоция, предпочита за говори за фактите. По-лесно 

учениците изказват и проявяват радостта и гнева си, а по-трудно – тъгата. Особено 

тъгата, свързана с необратимата загуба на близък човек. „Няма универсална реакция 

спрямо загубата, така както няма и универсална загуба. Скръбта ни е строго 

индивидуална, какъвто е и нашия живот. 

Петте етапа – отричане, гняв, уговаряне, депресия и приемане, са част от 

процеса, при който се учим да живеем без човека, когото сме обичали. Те са 

инструменти, които ни помагат да идентифицираме и формулираме чувствата, които 

изпитваме.― (Кюблер-Рос, Е. Д .Кеслър, 2021,с.29)  

  

Резултати на ученик 

Ето как, ученичката Хелин Байрактарова от СУ „Хр.Ботев―- Кубрат, 

участваща активно в училищни и извънучилищни дейности, повдига въпроси за 

семейните ценности, смисъла на истинските неща в живота, като любовта и загубата, 

за неразривната връзка между семейство, училище, общество. Хелин споделя в 

разказа си разбирането за любовта като уважение, грижа, подкрепа, доверие, 

разбиране, сигурност - видяната и получената любов предполага даване на такава. 

Любовта помага да се справи човек със смъртта, която е естествена част от живота. 

Показва как ценностите в семейството влияят на тези на обществото и обратно. 

Всъщност така става промяната и израстването на трите страни. Любовта от 

семейството помага да има любов в училището и обществото. Любовта в обществото 

предполага липса на войни, а любовта в училище – липса на насилие, което се 

отразява и върху семейството - има възможност да получи и даде любов. 

Подкрепена, както от ръководството, училищния психолог, така и от своето 

семейство, Хелин избира своя начин да премине през скръбта, да успее да изрази 

своята любов и тъга по загуба на любим човек, житейския си опит, ценности и 

гражданската си позиция. 

„За миг поспри 

Как лети времето…Вече съм на17 години, момиче от 21 век. А в какви 

времена живея само? Интересни… на глабализация, технологиите, на пандемитията 

и войната. И сега, изправена пред реалността, в която социалната дистанция е 
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ежедневие, си давам сметка колко различно е било детството ми и какъв късмет съм 

имала да бъда дете от онова щастливо поколение, израснало на село, без 

зависимостта на дигиталните устройства и социалните мрежи.   

Тогава прекарвах цялото си лято на село с баба и дядо. Дните ми от сутрин 

до вечер минаваха в игри с другите деца. И колко вълнуващо беше - изследвахме 

околността, разказвахме си ту забавни, ту страшни истории, ядяхме зелени сливи и 

гонехме светулки. Мои приятелчета бяха и различни  животинки от двора, без 

кокошките (от тях още ме е страх). Имахме си наша традиция – всеки ден, следобед, 

когато слънцето грееше най- силно, когато птиците и хората бяха притихнали, 

почиващи си, четяхме новините от вестника заедно с баба и дядо, разговаряхме за 

какво ли не, те пиеха кафе, а аз горещ шоколад. Колко сладък беше само, а баба 

се  усмихваше и с ръка изчисташе появилия ми се мустак от шоколада. След това 

заедно излизахме в градината. Яли ли сте домати, откъснати собственоръчно? Ооо, 

или череши, набрани току-що от дървото, посадено от дядо? Те ми бяха любимите, 

разбира се, заедно с гозбите на баба. Тогава нямаше пандемии и маски, прегръдките 

бяха позволени.  

Един ден, надвечер, когато слънцето захождаше, небето беше цветно и 

запленяващо, а тихият полъх на вятъра леко движеше листа на дърветата и 

докосваше нежно кожата ми, наслаждавайки се на красотата пред мен, попитах : 

– Дядо, ти как спечели сърцето на баба? 

– На красотата на баба ти равна нямаше, дядовото, то и сега няма. Видях я, 

влезе в сърцето ми. Причаках я в селската сладкарница и ѝ предложих да прекара 

част от времето си с мен. Тя ме погледна строго. Е, отначало се дърпаше, но накрая 

се съгласи  – отговори ми той. 

– Сигурно си отишъл на бял кон, с рицарски доспехи и много цветя  като в 

приказките, нали? 

Дядо се засмя.  

  - Нищо подобно. Отидох със старата кола на баща ми, не бях с рицарски 

доспехи, нито с кралска корона, но бях откъснал едно лале от съседската градина. 

Мислиш ли, че баба ти би се впечатлила от скъпа кола и бляскави неща? 

Тогава не разбрах напълно дядо, дори бях леко разочарована, защото за мен в 

онези години той беше героят от приказките, който може да се изправи пред всяка 

трудност и да победи всяко зло, дори и змея с трите глави. 

Годините минаваха, дните се нижеха щастливи у дома и на село – при баба и 

дядо. Растях и попивах от дядовата мъдрост и бабината нежност, от тяхната обич и 

всеотдайност един към друг. Вече бях в 9. клас (а сякаш беше вчера денят, в който 

цялата фамилия - начело с дядо, разбира се, ме изпрати за първия звънец училище). 

Ех…, колко ми липсва сега онова малко  момиче сега ! 

Сякаш някак изведнъж всичко се промени. Изневиделица се появи  някакъв 

опасен вирус с името Ковид-19. Въведени бяха ужасни, но разумни и необходими за 

оцеляването ни мерки. Трябваше да уча дистанционно от вкъщи, по цял ден да стоя 

пред един монитор, който вече ненавиждам. Не виждах приятелите и близките си. 

Всички носехме маски и не се виждаха усмивки, а само едни уплашени погледи. Не 

ходех при баба и дядо, за да ги предпазя, но вярвах, че е за добро, че това ще отмине 

и скоро всички  заедно отново ще бъдем около голямата семейна трапеза. 

Минаха месеци и нищо не се бе пременило. Зимата си замина, дойде пролетта, 

след нея лятото. Пристигна и есента – любимият ми сезон. Есента, която 

символизираше отминаването на  старото, с падащите листа, и ни подготвяше за 
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ново начало, за нови надежди. Една вечер телефонът звънна. Дядо не беше добре 

и  го караха към болницата. 

Помня тази нощ, помня я много добре. Датата беше 1 ноември,часът-малко 

преди полунощ, а местоположението – спешното, или както аз вече го наричам  - 

ада. Дълги и мрачни коридори, в които до грозните сивкави стени стоят 

разтревожени близки и чакат вест за  надежда. Там бързаха уморени очи на хора с 

бели престилки, със скрита зад маските тъга.   Колко ли плач, колко ли писъци и 

безпомощни гласове бяха чули те?  В тази нощ, изтръпнала от страх, видях отново 

истинската любов. Видях я с очите си макар и през замъгленото стъкло. Дядо ми 

лежеше на носилка, която го отнасяше към интензивното отделение. Не бях го 

виждала толкова блед и безпомощен. Но очите му търсеха нещо, търсеха някого. 

Медицинската сестра внезапно спря, вратата се отвори. Извикаха името на баба ми и 

тя затича към дядо. 

Гледаше го, все едно се виждат за пръв път и отново се влюба в него . 

– Как си? – попита го тя и леко се усмихна, за да не текнат сълзите отново. 

– Добре съм, не се тревожи!– само това каза дядо, както винаги точен и ясен. 

Баба го целуна през маската и докато отвори очи, дядо вече го нямаше пред 

нея. След това плака много, но в погледа ѝ се четеше думата ЛЮБОВ. Всички 

знаехме, че дядо си тръгна от нас, отиде на дълго пътуване, а ние останахме на 

гарата, на която пътниците  никога не се връщат. 

На мене не ми позволиха да го прегърна за последно, да се сбогувам с него - 

моя герой от детството. Днес мога само да му подаря едно стихотворение с 

обещанието, че оставам завинаги внучката на дядо, която ще го помни и обича 

завинаги. 

  

Не си отивай, 

за миг поспри ! 

Липсваш ми - 

знаеш го, нали ? 

  

Къщата вече опустя, 

твоята усмивка я няма там сега. 

Върни се, моля те, за миг се спри ! 

Прегърни ме и сълзите ми изтрий. 

Ти нали казваше така : 

,,На дядо внучката – все радостна е тя.‖ 

Липсата сълзите няма да запълнят. 

Стаите потънали са в мрак . 

На двора птицата и тя тъгува 

за своя събеседник по душа. 

Часовникът тиктака неуморно, 

а баба се е скрила там сама 

и утеха няма за нашите сърца . 

  

Не тръгвай, моля те,  

за миг поспри ! 

Липсваш ми 

знаеш го, нали?― 
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Заключение 

В училищното образование се прилага идеята за внимание към защита 

индивидуалността и задоволяване нуждите на всеки ученик. Често това внимание е 

насочено само към ученика, без да се отчете, че той не съществува сам по себе си, а в 

микро- и макро- социални системи. Разширяването на погледа и търсенето на 

динамиката на взаимно влияние дете-семейство-общество, включвайки и етапа на 

развитие по жизнения цикъл на детето, би помогнало, както на децата (пада товарът 

от плещите им на „сочения с пръст―), на родителите им (понякога търсят причините 

за неуспехите в самите деца или в учителите), така и на учителите (изключвайки 

себе си като участник). Затвърждаването на един механизъм на мислене, общуване, 

поведение и отношение във връзка между детето и семейството в обществената 

среда (в частност - училищната), помага да се следват нуждите и индивидуалността 

на всеки ученик, да се формира като уверена личност с гражданско съзнание и 

успешно изразена гражданска позиция. 
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Резюме. Последователното развитие на технологиите през последните няколко години 

създаде предизвикателство към традиционните управленски парадигми на организациите. 

Приветствието на дигиталната трансформация и адаптация накара много фирми да намерят 

начини, по които биха могли да намалят разходите си за работа. За да оцелеят, повечето 

компании са въвели дистанционна работа. Настоящият доклад обръща внимание на 

значението на практиките на дистанционна работа на примера на ИТ индустрията. Нещо 

повече, той дава две гледни точки от дистанционната работа. Предложени са и стъпки за 

прилагане на практики за отдалечена работа в ИТ индустрията. 

 

Ключови думи: дистанционни работни практики, гъвкавост, виртуална работа 

 

Abstract. The consistent development of technology over the past few years has led to an 

increased challenge towards the traditional management paradigms of organisations. The 

welcoming of digital transformation and adaptation has led to many businesses finding ways in 

which they could lower their costs of operation. In order to survive, most of the companies have 

introduced remote working practices. The current paper draws attention to the importance of remote 

work practices on the example of the IT industry. What is more, it gives two perspectives from the 

remote working. Steps to implement remote work practices in the IT industry have also been 

proposed. 

 

Key words: remote working practices, flexibility, virtual work 

  

Introduction 

 

The Covid situation was very unexpected for all businesses. They had to adapt to the 

new requirements, to do their business and to show more concern for their staff. Most of 

the companies have used this opportunity by offering a more flexible work to their staff. 
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The present paper draws attention on remote working practices. It presents its importance 

from both perspectives on employees as well as on employers. 

The globalization has provided expellent job opportunities for retaining of talent from all 

over the world (Ferreira et al., 2021. Internet provided huge opportunities not only for 

gaining customers all over the world but also to recruit talents no matter where they are 

geographically living. 

When the COVID-19 outbreak unleashed the crisis that caused numerous 

disruptions, businesses were forced to move their operations online. Even those 

organisations that were reluctant to adopt remote working underwent a digital 

transformation. However, the option of working from home (WFH) existed in some 

industries, including IT, even before the Pandemic. The IT sector consistently occupied 

one of the highest positions among the companies that transitioned to telecommuting 

(Chokshi, 2017).  

 

From the standpoint of the employees 

 

The following section discusses the advantages and disadvantages of flexible 

working and WFH from the standpoint of employees. Particular attention is devoted to 

whether the attitude of employees has changed since 2020 and whether they perceive 

remote working as the future of the IT industry.  

The remote working as an option existed and has been applied successfully before 

covid appears. In other words, this way of working was popular among IT specialists 

before 2020. A change in their attitude towards remote working has evolutioned over the 

years.  

A study conducted in 2018 revealed that according to 69% of the surveyed 

employees, WFH is the optimum way of working in the IT industry. Respondents think 

that they are more efficient when working from home. Work-life balance is better as there 

is no longer a need to spend time commuting. Additionally, the employees can dedicate 

more time to completing a task instead of engaging in small talks with colleagues or 

having frequent coffee breaks. On the downside, the number of misunderstandings 

between the supervisor and the employees is higher. Overall, communication with 

colleagues and managers is distorted and insufficient. In addition, many of the respondents 

specify a decreased level of performance after starting working from home. The majority 

admits that it requires a significant effort to complete the work. Therefore, it can be 

inferred that an employee should be self-disciplined and motivated in order to thrive in a 

virtual workplace (Reddy & Kannamani, 2018). 

Gibbs et al. (2021) addressed the concern about the productivity of remote IT 

professionals. It is discovered that productivity can decrease up to 19% when working 

from home. The employees perceive themselves as being productive because they work 

longer hours whereas, in fact, they work extra hours to compensate for underperformance. 

The authors suggest a decline in the number of appraisal meetings and poor collaboration 

as a plausible explanation. That, in turn, supports employees‘ views about insufficient 

communication discussed earlier.  

The extensive study conducted by Microsoft on its 61,182 employees investigated 

the communication gap further.it became clear due to the study that there was a problem 

with the communication in terns of its effectiveness. The researchers discovered that 

asynchronous communication prevails, and the majority prefer emails and other media 

over virtual meetings (Yang et al., 2021). It is worth mentioning, that the workers favour 
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messaging because they deem video calls unproductive and time-consuming (Pelz-Sharpe 

& Brooks, 2021). 

Presumably, proficiency with technologies is one of the reasons for the 

comparatively swift transition of IT professionals to WFH. Nonetheless, it does not exempt 

employers from investing in a technology stack and assisting their employees with the 

organisation of a home office. In addition, the employees are faced with obstacles to 

finding and obtaining the information and data needed. The surveyed professionals are 

concerned that they are either overwhelmed by the amount of information or do not receive 

any. An integrated information management system that extracts the data from the 

company database and sends it to a particular employee on demand might be a solution 

(Pelz-Sharpe & Brooks, 2021). 

In the first year of the Pandemic, the attitude toward working fully remote could be 

described as positive and enthusiastic.  Around 96% of the surveyed employees thought 

that the companies would continue to function remotely even after the Pandemic was over 

and viewed it as a positive change. When asked about the benefits of WFH, the employees 

gave responses similar to those obtained in previous research – better work-life balance, 

lack of commute, and flexibility. In addition, the workers believed that WFH would 

increase their chances of employment, as geographical boundaries were not a concern 

anymore. Few were worried about the increased competition in a job market that remote 

work creates, and difficulties with networking and collaborating (Lewis, 2020). 

In order to form a full understanding of the employees‘ perspective, more recent 

sources were analysed to discover whether their opinion has changed. In comparison with 

previous research, the main difference lies in the willingness to work at home. Less than a 

third of the surveyed are willing to go fully remote. Interaction with both colleagues and 

managers has become more difficult. Although not willing to be fully remote, only 17% 

are ready to come back to the office the way it was before the COVID-19 crisis. A hybrid 

model of work is the most desired (Hughes, 2021). The results from the survey conducted 

among software professionals demonstrate that a vast majority opt for hybrid work. 

Moreover, 56% claim that their productivity improved while the fully remote work model 

is considered the least productive (Pelz-Sharpe & Brooks, 2021). Those insights highlight 

the importance of face-to-face interaction. The hybrid work will allow the employees to 

fulfil the need for collaboration and socialisation while enjoying the benefits of WFH most 

of the time.  

In 2020, the businesses were not ready to change suddenly the way they operated. 

Managers lacked special training, employees had to deal with uncertainty and get 

accustomed to a new lifestyle. Without proper management, coaching, and additional 

effort to establish a remote company culture, the employees are prone to burnout. In 

addition, they can experience a decline in performance, have excessive workload, and 

deteriorated work-life balance. On the other hand, if a strong remote culture is in place, the 

hybrid work model can become the next step in global business development. 

From the standpoint of the companies 

The Covid-19 epidemic may have caused waves of shock to many industries, but 

the IT industry was set to prevail as many companies had already adopted flexible working 

before the epidemic (Yang et al., 2021). However, as time has gone by and internal 

research of IT companies has been released, more discrepancies are found in the 

management of WFH adaptation. This section is aimed to represent the advantages and 

disadvantages of flexible working and WFH from the perspective of companies. 
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The research from 2021 highlights some important aspects when it comes to the 

management of employees during remote working (Manko & Rosinski, 2021). The ‗‘Lime 

Survey‘‘ was aimed toward dominant global managers and leaders (158 respondents) in 

the IT industry. It revealed a significant amount of insights into the internal challenges 

faced within organisations.  

A pattern is seen in the survey, as many leaders notice that their employees are not 

just satisfied with monetary rewards. To adopt a productive WFH process, the employees 

need much more support and motivation on an individual level. As a result, leaders focus 

on ―transformational leadership‖, when more time is spent on certain employees 

individually in order to fill the needs of support and enhance motivation (Manko & 

Rosiński, 2021). 

On the downside, many leaders and managers are faced with a lack of time to 

manage their tasks and employees simultaneously if much significant amount of time is 

devoted to employee support and motivation  (Yang et al., 2021). For example, in the 

leading IT company Microsoft, managers at senior and low levels were overloaded and 

overworked; on average, they sent 115% more direct messages in March 2020 (Figure 1). 

 

Figure 1 

Change in Amount of Time Spent Collaborating 

                  
Note. High manager 1:1 time is an average of 30 minutes per week. Low manager 1:1 time 

is an average of 15 minutes per week. From ―What did Microsoft’s in-house research 

uncover about remote work?”, by Binder, R. 2020, 

(https://www.benefitspro.com/2020/07/28/what-did-microsofts-in-house-research-uncover-

about-remote-work/?slreturn=20220309072806). Copyright 2020 by BenefitsPRO. 

https://www.benefitspro.com/2020/07/28/what-did-microsofts-in-house-research-uncover-about-remote-work/?slreturn=20220309072806
https://www.benefitspro.com/2020/07/28/what-did-microsofts-in-house-research-uncover-about-remote-work/?slreturn=20220309072806
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The increase of continuous support provided by managers was aimed at making 

the WFH adaptation more productivE. However, research of multiple IT companies 

demonstrates that managers tend to overwork. This can be considered a major 

disadvantage, as the managers are the ones guiding and setting an example. Hence, if 

managers are overworked, it may result in an unproductive and toxic work environment 

(Johnson & Indvik, 2001). 

In order to conduct a sustainable and productive WFH adaptation, organisations 

must find the right balance between collaboration and productivity within the work 

timeframe. For example, many companies have found that meetings that are organised 

beforehand and repeated every week have proven to increase collaboration and time 

management (Manko & Rosiński, 2021). 

WFH adaptation has proven to decrease costs, increase flexibility, and, at times, 

productivity. It is in the hands of the organisation to thoroughly plan and support their 

employees throughout the implementation to achieve a sustainable long-term balance and 

success.  

Within the next ten years, Mark Zuckerberg, Facebook's CEO, aims to have half of 

the company's workforce (approximately 24,000 employees) working remotely 

permanently (Newton, 2020). In May, Zuckerberg also mentioned an internal survey, the 

results of which indicated that 40% of Facebook employees were already interested in 

permanent remote work (Bindley, 2020).  

Companies of the IT industry realise their reasons for Virtual Workplaces. 

Accordingly, Cascio (2000) provides the following examples of businesses that have 

gained various benefits in his research:  

 Expenses on real estate have been reduced. By removing offices for all workers 

saving those who genuinely need them, IBM saves 40 to 60 per cent per location 

yearly. Northern Telecom estimates that saving $2,000 per person per year by not 

having to put an employee in a normal 64-square-foot facility, based on rent and 

annual operating costs. Others anticipate a $2 return on investment for every $1 

invested. 

 Productivity has increased. According to internal IBM studies, improvements of 

15 to 40% are achievable. According to the company, the productivity of 

teleworking employees at USWest increased by as much as 40%. 

 Profits rise. After transferring its salespeople to virtual working arrangements, 

Hewlett-Packard increased revenue per salesperson. 

 Customer service has been improved. When Andersen Consulting did not have a 

permanent office, its consultants spent 25% more time face-to-face with 

customers. 

 Access to international markets. At a project site in India, John Brown Engineers 

& Constructors Ltd, a member of Trafalgar House's engineering division, was able 

to access local pharmaceutical engineering talent. Furthermore, Trafalgar House 

was able to engage with and provide a local face to its worldwide clientele by 

utilising virtual work agreements that allowed it to cross national borders. Its 

global competitiveness was boosted as a result of this. 

 

However, there are certain potentially major downsides to virtual-work 

arrangements that managers should carefully evaluate before implementing them (Cascio, 

2000): 
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 Expenses for installation and maintenance. The cost of equipping a mobile or 

home office for a solitary employee is from $3,000 to $5,000, plus around $1,000 

in renovations and supplies each year after that. Virtual offices also need online 

materials that can be downloaded and printed, databases on products and 

customers that can be accessed from afar, well-indexed, automated, central files 

that can be accessed from afar, and a way to track the location of mobile workers 

in order to be viable. Furthermore, in the absence of the administrative and 

technical assistance found at home, the technology must function flawlessly, and 

technical help should be always available. 

 Cost efficiencies are lost. Multiple users can access expensive equipment or 

services when they are concentrated in one location. Cost efficiencies may be lost 

when the same equipment or services are deployed over multiple sites.  Certain 

real-time information sources, for example, are required in the securities business. 

Most stock quotes on the Internet are provided with a 15-minute delay, which is 

sufficient for most people's needs. Brokers and dealers providing prices to 

customers, on the other hand, must have up-to-the-second quotes. This real-time 

service is provided by companies like Bloomberg, Bridge Financial Systems, 

Reuters Quotron, and ILX Systems. It is more cost-effective to have all workers 

work from a single location rather than multiple sites. 

Additionally, virtual workplaces are not appropriate for all jobs. In fact, a company 

must first understand the parameters of each position before considering a virtual work 

environment. To do so, it must first determine what function the job serves; whether the 

work is done over the phone, in person, on a computer, or a combination of these methods; 

how much time the employee spends in direct contact with other employees, customers, 

and business contacts; whether the office location is crucial to performance; and whether 

the employee must be reachable immediately (Cascio, 2000). 

Jobs in sales, marketing, project engineering, and consulting appear to be the best 

fit for virtual workplaces because employees in these fields already communicate with 

their clients over the phone or in person. These occupations are service and knowledge-

based, dynamic, and adapt in response to consumer needs. Virtual work arrangements are 

not encouraged for new employees or those who are new to a position, even in these jobs. 

Newcomers need to adjust to their new employer, new environment, and new bosses and 

coworkers during a period of socialising. They will require time to learn business skills, 

how and why things are done in the new firm or job, and the organisation's culture's dos 

and don'ts (Cascio, 2000). 

The idea is to engage with employees who have jobs that are appropriate for 

virtual work arrangements and who are internally driven self-starters who know their tasks 

well and are technically self-sufficient. To help with the shift, companies like Lotus, IBM, 

and Hewlett-Packard have established standards, training, and peer networks. Hewlett-

virtual Packard's workplace standards, for example, cover themes like who can participate, 

family and household difficulties, remote office setup, and administrative operations. Not 

all managers are suitable to manage employees with virtual-work arrangements, just as not 

all employees are suited to work away from their principal business sites during planned 

work hours. Those that appear to exhibit the following traits (Cascio, 2000): 

 An open, upbeat attitude that focuses on issues' solutions rather than the reasons 

for inconvenient virtual work arrangements.  

 A management style that prioritises results. Those who require structure and 

control are unlikely to be effective managers in a virtual workplace. 
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 Employees who work remotely and at the main office need to be able to 

communicate effectively.  

 

 Recommendations 

 

The continuous integration of ICT within organisations has become natural as 

more organisations have seen positive outcomes such as lowering costs and attracting 

talented employees across the globe (Manko & Rosiński., 2021). 

The effective and efficient implementation begins with assisting each employee 

with the appropriate equipment (Lewis, 2020). The challenge that organisations face is 

shifting the level of desired productivity into a remote work environment. However, Tech 

et al. (2013) state that the easiest jobs to integrate are those in IT. 

The substantial challenge is managing employees remotely. According to 

Tremblay and Genin (2007), employees must establish a strong foundation of trust. It 

becomes a necessity, and for trust to be established, weekly meetings may be implemented 

where managers track the productivity and results of their employees, rather than having 

them less frequently. 

The emphasis on planning is crucial to an organisation shifting to remote or 

flexible work (Teh et al., 2013). Planning of the managers as to what targets to set, 

planning of meetings etc. The use of an organised plan has proven to be a great contributor 

to the clarity of the employees, especially new ones. 

 

Conclusion 

 

To sum up, each organization needs to take into account the needs of employees 

when implementing remote working. Some researchers propose customization in 

accordance with the company policy and employee expectations (Song and Varón, 2018). 

Working from home or remotely is an option but not for all employees. That;s why the 

company must take into consideration employees needs so that ensure to keep the talents 

and to attract new comers too. The policy for RWH can be implemented in ahybrid mode 

by giving opportunities to work from home and from office several days. Thus activities 

that require more discussions and communication can be performed in the office 

environment. As researched by Barsness et al. (2005), the implementation of ‗‘Impression 

Management‘‘ has contributed to the success of many organisations that work remotely or 

have flexible working integrated. Impression management used to be driven by the need of 

employees to prove themselves among their senior managers. In contrast, in modern-day, it 

is applied as a self-evaluating factor. The research describes Impression Management as a 

tool for employees to compare their results to their long-term goals within the organisation. 

The main responsibility of the managers is to create environment where all employees will 

be treated fairly and not to allow any form of discrimination to be considered as a normal 

part of the job (Yordanova, 2022). The remote working should be related to equal 

opportunites to all employees by recognizing their effors no matter from where they work. 

If the employees achieve their goals, then the company will be productive and 

efficient. It requires consistent work and implementation of a system to respond to the 

requirements of the market and to satisfy fully the needs of all specialists and talents in the 

company. 

Implementing a flexible or entirely remote system within the workplace begins 

with appropriate management and planning capabilities. As concluded by numerous 
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research, the need of overlooking employees and monitoring their productivity constantly 

is not necessary when a strong culture of the company is present along with long-term 

career development; thus leading to an effective and efficient implementation of 

remote/flexible working. 
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