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Дисертационният труд е в обем 206 стандартни 

страници компютърно набран текст, като същият е 

структуриран в увод, четири глави, заключение, използвана 

литература и приложения. Основният текст на дисертацията 

е в обем от 171 стр., а библиографската справка е 

респективно в обем 15 стр., като 22 от информационните 

източници са на кирилица, 137 на латиница и 12 интернет 

източника. Преобладаващият брой литературни и 

информационни източници са на латиница (основно на 

английски език), с цел да се проучат водещите 

международни публикации, имащи отношение към темата 

на дисертацията. Изследването включва 62 фигури и 20 

таблици в изложението. Обемът на приложенията /2 на 

брой/ е 9 страници и включва модели на използваните 

анкетни карти за проведените анкетни проучвания. 
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Защитата на дисертационния труд ще се състои на 

10.02.2017 г. От 11:00 часа в Университетски център 

„Бачиниво“. Материалите по защитата са на разположение 

в катедра „Туризъм“ на Стопанския факултет при 

Югозападен Университет „Неофит Рилски“. 

 



4 

 

І. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА 

ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

Актуалност на изследваната проблематиката 

 

Туризмът продължава да се утвърждава като една от 

водещите икономически индустрии в света. През 

последните десетилетия и спортът се утвърждава като 

неразделна част от мотивацията за предприемане на 

туристическо пътуване, а туризмът като средство за 

неговото практикуване. Спортният туризъм, разглеждан 

като клон от останалите видове туризъм, може да се приеме, 

че е един от най-бързо развиващите се в световен мащаб с 

обещаващ икономически ефект.  

Поставяйки понятието спорт и туризъм в една рамка, 

е добре тя да се разглежда като социално, икономическо и 

културно явление, което е резултат от уникалната симбиоза 

между дейността на хората и мястото. Дестинацията с 

нейните специфични съоръжения, създадени за 

практикуване на спорт, средата, в която те се намират и 

самия мотив за предприемане на пътуване, си 

взаимодействат като дейност и място. 

Комбинацията между туризъм и спорт предизвиква 

повишаване на облагите от съвкупната им продукция, те се 

превръщат във водеща сила с голям икономически ефект и 

огромен интерес от цялото човешко общество. Спортният 

туризъм може да се похвали с високи парични постъпления 

и с интерес от политически, медиен и културен аспект. 

Спортният туризъм осигурява двигателна активност, 

силни емоции и добро здравословно състояние. Той може 

да се определи като специфичен вид туризъм, тъй като 

пътуването може да бъде както с цел практикуване на 

определен вид спорт, така и като зрително присъствие на 

някакво спортно събитие. 
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В предпочитанията на милиони хора по света се 

проявява стремеж за прекарване на свободното време сред 

природата в релаксация, хармония и спорт. За 

удовлетворяване на тези потребности все по-голяма 

популярност намира  успешното развитие на спортния 

туризъм, чрез който се изразява загриженост на хората към 

здравето и качеството на живот.  

През последните десетилетия пред туристическия 

маркетинг се създават големи предизвикателства, свързани 

с избора на правилни средства за комуникация, които да 

достигнат до множество хора. Рекламата твърдо заема 

водеща позиция сред начините за създаване на 

благоприятни условия за бизнес комуникация сред 

настоящи и бъдещи потребители.  

Настоящият дисертационен труд разглежда 

туристическата реклама и спортния туризъм в контекста на 

водещото им значение в световен мащаб и възможностите, 

които се предлагат за пълноценното им реализиране в 

държавите България и Израел.  

Изследователска теза 

Изследователската теза, която подлежи на 

доказване в настоящия дисертационен труд е, че 

изграждането и поддържането на ефективна туристическа 

реклама на спортния туризъм е необходима, възможна и 

постижима управленска цел, постигането на която води до 

повишаване разпознаваемостта на дестинациите за спортен 

туризъм. 

Обект на изследване  

Обект на изследване в настоящия дисертационен 

труд е спортният туризъм като специфичен вид 

алтернативен туризъм и възможностите за разпознаваемост 

на дестинациите, в който той се предлага като 

специализиран туристически продукт.  

Предмет на изследване  
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Предмет на изследване е туристическата реклама на 

спортния туризъм на примера на две не големи по размер 

туристически дестинации - България и Израел, които 

полагат усилия да изграждат и поддържат свой ясен и 

разпознаваем образ като туристически дестинации със 

спортна насоченост. 

Подборът на тези две туристически дестинации с цел 

сравнителен анализ и оценка по отношение на 

туристическата реклама на спортния туризъм е 

преднамерен и се основава на общата и за двете страни 

сравнително слаба разпознаваемост като дестинации за 

спортен туризъм и слабите им абсолютни и относителни 

предимства при насочването на човешки ресурси от 

масовите видове туризъм към спортния туризъм. 

 

 

Основна цел и изследователски задачи на 

дисертационния труд 

Основната цел на настоящото изследване е да се 

направи оценка на ефективността на рекламата на спортния 

туризъм на примера на туристическите дестинации 

България и Израел, както и да се предложи модел за по-

нататъшното й развитие посредством залагане на конкретни 

стратегически цели, действия и конкретни мерки за 

подобряване на съществуващото присъствие като вече 

изграден образ.   

Изпълнението на така поставената основна цел на 

дисертационния труд може да се постигне чрез решаването 

на следните изследователски задачи: 

1. Да се характеризират основните и отличителни 

черти на спортния туризъм като цяло, така също и по 

отношение на конкретно разглежданите в дисертационния 

труд дестинации;  
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2. Да се разработят методи, критерии и 

показатели за измерване, анализ и оценка на ефективността 

на туристическата реклама. 

3. Да се разкрият и измерят евентуални налични 

взаимовръзки между отделните критерии и показатели за 

ефективност. 

4. Да се създаде практически приложим модел от 

балансирани стратегически цели и конкретни действия, 

насочени към подобряване състоянието на спортния 

туризъм в България. 

Методи и методология на изследването 

Изследването на ефективността на туристическата 

реклама в спортния туризъм се базира на прилагането на 

съответната съвкупност от подходи и методи. Приложен е 

методът на онлайн анкетирането посредством 

предварително изготвени мейлинг листи, което е 

осъществено посредством анкетни карти с открити и 

закрити въпроси при използването на петстепенната скала 

на Ликърт, а така също и методите за статистическа 

обработка на данните, метода на корелационния анализ с 

използването на коефициента на Спирмън. 

За извеждане на конкретен измерител на 

ефективността и разпознаваемостта на туристическата 

реклама на спортния туризъм са използвани и адаптирани 

методите за измерване на конкурентоспособността, 

разработени от Портър и Каплан и доразвити за нуждите на 

туристическата индустрия в България от проф. М. Рибов, 

проф. М. Воденска и проф. Ст. Маринов.  

Проведеното изследване се базира на основата на 

проучване на значителен брой литературни източници, 

специализирани печатни и електронни издания в областта 

на спортния туризъм и рекламата, използвани са също и 
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данни от националните статистически агенции на България 

и Израел, както и собствени авторски изследвания по 

отношение на разглежданата проблематика. 

 

Ограничения и трудности пред изследването 

Разработването на дисертационния труд срещна 

трудности от различен характер:  

 Липсата на достатъчно статистически данни за 

туристическата реклама и за нейната ефективност, които да 

позволят правенето на категорични оценки; 

 Липсата на устойчивост в националната 

туристическа реклама и брандинга, както на туристическа 

дестинация България, така и на предлаганите 

специализирани туристически продукти; 

 Липсата на цялостни проучвания за развитието 

на спортния туризъм в България и в Израел. 

 Наличието на подценяване както сред редовите 

мениджъри в туризма и спорта, така и на политическо 

равнище за ролята, която може и трябва да играе 

туристическата реклама за повишаване на 

разпознаваемостта, а оттам и на туристическите 

пристигания и приходите от спортен туризъм. 

Научна новост и полезност на труда: 

Настоящият дисертационен труд представлява 

първото по рода си изследване в сравнителен план на 

възможностите на България и Израел за развитие на спортен 

туризъм. По отношение на изследването на ефективността 

на рекламата на спортния туризъм на равнище туристическа 

дестинация, проучването няма предхождащи го 

изследвания и в този смисъл може да се приеме като 

отправна точка за последващи научни разработки и 
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надграждане. В дисертационния труд е направен опит да се 

предложат конкретни управленски решения за повишаване 

на ефективността на националната туристическа политика 

и националната туристическа реклама на спортния туризъм. 

 

 

Обем и структура на дисертационния труд 

Дисертационният труд е в обем 206 стандартни 

страници компютърно набран текст, като същият е 

структуриран в увод, четири глави, заключение, използвана 

литература и приложения. Основният текст на дисертацията 

е в обем от 171 стр., а библиографската справка е 

респективно в обем 15 стр., като 22 от информационните 

източници са на кирилица, 137 на латиница и 12 интернет 

източника. Преобладаващият брой литературни и 

информационни източници са на латиница (основно на 

английски език), с цел да се проучат водещите 

международни публикации, имащи отношение към темата 

на дисертацията. Изследването включва 62 фигури и 20 

таблици в изложението. Обемът на приложенията / 2 на 

брой/ е 9 страници и включва модели на използваните 

анкетни карти за проведените анкетни проучвания. 

Съдържанието на дисертационния труд е 

представено в следната последователност: 

 

Списък с таблици и фигури 

Въведение  

 

Първа глава: Характерологични особености на 

спортния туризъм 
            1. Същност на спортния туризъм като стопанска 

дейност 

            2. Типология на спортния туризъм 
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            3. Заинтересовани страни от развитието на спортния 

туризъм 

 

Втора глава: Специфика на рекламната политика на 

туристическите предприятия в спортния туризъм 
           1. Рекламните концепции на изключителното 

предложение за продажбата (ИПП) на образа на марката и 

брандинга 

           2. Видове реклама 

           3. Планиране и организация на рекламните дейности 

 

Трета глава: Методологически въпроси на 

моделирането и оценката на туристическата реклама 
          1. Етапи и сценарии за разработване на моделите за 

туристическата реклама 

          2. Критерии и показатели за анализ и оценка на 

рекламните модели 

          3. Методи за анализ и оценка на моделите за 

туристическа реклама 

 

Четвърта глава: Осигуряване на условия за повишаване 

ефективността на туристическата реклама 
          1. Анализ и оценка на ефективността на моделите за 

туристическата реклама на спортния туризъм в България 

          2. Анализ и оценка на ефективността на моделите за 

туристическата реклама на спортния туризъм в Израел 

          3. Разработване на Модел и Мастър план на спортния 

туризъм в България 

 

Заключение 

Използвана литература 
Приложение 1. Анкетна карта, използвана при проведеното 

проучване за оценка на ефективността на туристическата 

реклама в спортния туризъм в България.  
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Приложение 2. Анкетна карта, използвана при проведеното 

проучване за оценка на ефективността на туристическата 

реклама в спортния туризъм в Израел (на иврит). 

 

 

ІІ. ОСНОВНО СЪДЪРЖАНИЕ 

 
Първа глава: Характерологични особености на 

спортния туризъм 
В първа глава на дисертационния труд е разгледана 

същността на понятието „спорт”, както и връзката между 

понятията „спорт“ и „туризъм“. 

В точка 1 „Същност на спортния туризъм като 

стопанска дейност“се разглежда общоприетият смисъл на 

понятието за спортен туризъм. Любителите на спорта 

споделят преживяванията си от участието си на локални, 

национални, международни или световни събития като 

фенове или зрители. Без да има значение дали са 

рецептивни или емитивни туристи, те следват своите 

любими спортисти или отбори до състезания, 

осъществявайки спортен туризъм. Както Уийд (2008 г., стр. 

6)1 добавя, спортът може да бъде активен или пасивен, 

което означава, че той се създава от зрителите, въпреки че 

те не са активно участващи в състезанието.  

Много автори обръщат внимание  върху разликата 

между двата вида спортни туристи. Активните участници в 

състезанията предприемат пътуване с ясна и конкретна цел. 

Пасивните туристи са водени от желанието си да гледат 

спорт на живо. Тези зрители имат важен принос за 

социалната индустрия на спорта и голяма част от тях са 

мотивирани и ентусиазирани наравно с активните 

участници. Освен това, тяхното присъствие също оказа 

                                                 
1 Weed, M. (2008). Olympic Tourism. Oxford: Butterworth-Heinemann. 
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голямо влияние върху характера и развитието на самия 

спорт. 

Като обобщение на понятието спортен туризъм може 

да се даде: пътуване далеч от постоянното местоживеене  и 

месторабота с цел почивка, рекреация, отдих. Като 

допълнение, пътуването е съчетано с участие в някакво 

спортно състезание или с цел посещение на мероприятие 

или събитие от спортен характер. 

Връзката между туризъм и спорт съществува от 

дълго време, но набира все по- голяма популярност в 

днешни дни, когато човешкото здраве е една от главните 

причини за развитието й. Важен аспект от повишаващото се 

внимание към този сектор е индустриализацията и факта, че 

могат да се разграничат две ясни тенденции, които могат да 

бъдат разглеждани и проучвани. Или още казано, 

развитието на спорта се осъществява благодарение за 

състезателите, на които им се налага да пътуват, поради 

спортната си дейност, и на зрителите, които представляват 

съпътстващия антураж2. 

Спрямо различните мотивации на туристите може да 

се определи до каква степен те са склонни да практикуват 

спортен туризъм. Ако туристите предприемат пътуване и 

главната им цел е да практикуват спорт, то тогава те се 

класифицират в групата на активния спортен туризъм. 

Туристите, които желаят просто да присъстват на някакво 

спортно мероприятие, се зачисляват в групата на 

събитийния спортен туризъм. 

Активните участници се различават по мотивацията 

си  от феновете на спортни събития (Гибсън, 1999 г.). 

Посетителите на туристически спортни дестинации могат 

да търсят нови културни преживявания (Мак Керчер и 

                                                 
2 Weed, M. & Bull, C. (2004) Sport Tourism: Participants, Policy and 

Providers,Burlington: Elsevier Publishing.(p. 6) 
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Уонг, 2004 г.), докато повечето спортни фенове пътуват, за 

да следват своя любим отбор, да видят любимата си звезда 

или просто желаят да станат част от специалния мач или 

състезание (Гибсън, 1999 г.). 

Когато не са на събитието, този вид туристи 

обикновено се държат като останалите туристи (Геймън и 

Робинсън, 2003 г.).-обикалят забележителностите, 

магазините за сувенири, дори са склонни да практикуват 

спорт, който не е свързан с първоначалната им идея за 

пътуване, като сърф, голф, конна езда, или участват в 

носталгичния спортен туризъм, като посещават зала на 

славата или спортен музей. 

Спортният туризъм може да способства за трайно 

привличане на посетители през цялата година, имайки 

предвид факта, че преобладаващата част от спортните 

прояви могат да се поставят извън зависимостта от 

климатичния фактор. Ефектът, реализиран от 

целенасоченото развитие на спортния туризъм е с 

многопластови измерения. Пристигащите чуждестранни 

играчи и феновете им са склонни да препоръчат 

дестинацията, в случай че са останали доволни от престоя 

си. Постига се масовост, без да се установяват значими 

натоварвания върху поемания капацитет на дестинацията. 

Стимулира се заетостта като се създават нови работни места 

и едновременно с това се насърчава интересът към 

образователната сфера и професионалната подготовка. 

Всички тези измерения могат да бъдат управлявани при 

съблюдаването на баланса между три ключови сфери – 

икономика, околна среда и социално-културна 

ангажираност. 

В точка втора„Типология на спортния 

туризъм”се показва мнението на автори, които  правят 

разграничение между различните видове спортен туризъм. 
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Както бе споменато в предишната точка, един от 

основните видове спортен туризъм това е активният. Той 

представлява една от най-големите форми на спортния 

туризъм. Мнението на Уийд и Бул3(2004 г.) за свободното 

време, е че то трябва да се разглежда като „време да се 

направи нещо, а не време за релаксация“. Това е и тезата на 

активните спортни участници, които се стремят да бъдат 

участници в конкурентни или неконкурентни спортове. 

Всички хора, които пътуват, за да участват в спортно 

мероприятие, влизат в групата на практикуващите активен 

спортен туризъм. Голф, риболов, тенис, сърфинг са само 

малка част от спортовете, които мотивират хората да 

пътуват. Участниците в този вид спортен туризъм могат да 

бъдат, както активни, за които основната цел е участие в 

състезание, така и любители, които гледат на спорта като 

хоби и го практикуват с цел разтоварване. 

Безспорен факт е, че броят на туристите, които 

гледат спорт се разраства. Събитийният спортен туризъм 

несъмнено се отличава с високи приходи, които са с 

тенденция да нарастват, и с непрестанно търсене на все по-

голям размер на търговски дейности. Гибън (2003 г., стр. 

181-190)4 дава много ясно и точно определени на този вид 

туризъм: „когато едно спортно събитие привлича зрителите 

да напуснат своя град, ние откриваме туристи от спортен 

събитиен характер". 

Събитийният спортен туризъм генерира пряк 

икономически ефект на дестинацията, която го е 

организирала, също и осигурява добра възможност за 

туроператорите по цял свят. Този вид спортен туризъм 

привлича зрители, които са мотивирани да присъстват на 

                                                 
3Weed, M. & Bull, C. (2004) Sport Tourism: Participants, Policy and 

Providers, Burlington: Elsevier Publishing. 
4 Gibson, H., Willming, C., & Holdnak, A. (2003). Small-scale event sport 

tourism: Fans as tourists. Tourism Management,24, 181–190. 
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спортно събитие на живо (турнири, конкурси, изложби, 

състезания, фестивали и други). 

Събитията се различават по своите форми, размер, 

обем, влияние, а също така и по причини за организирането 

им. Но съществува един аспект, според който те са еднакви, 

а именно по това, че всичките събития имат точно 

определено време на продължителност, което ще рече, че те 

са в ограничен срок от време. Уит5 (1988 г.), и Роч6 (2000 г.) 

правят разграничение между три вида събития: „Местни“, 

“Събития с отличителен характер” и „Мега събития“. 

 
 

Фигура. 1.1. Категоризиране на събитията 

Източник: Отевенгер, Хендрик- Ян7 

 

                                                 
5 Witt, S. (1988) Mega events and mega attractions, Tourism management, 

9(1),pp.76-77 
6 Roche, M. 2002a The Olympics and 'Global Citizenship" - Citizenship 

Studies, vol 6:1 

 
7Ottevanger, Hendruk-Jan, (2007). Sport tourism: factors of influence on 

sport event visit motivation. 
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- Местните събития са с ниска скала на въздействието, 

провеждат се по-често от специалните събития, но са с 

ограничена продължителност. 

- Hallmark събития са тези, които притежават 

някаква традиция, отличават се с високо конкурентно 

предимство и богата рекламна кампания. 

- Основните характеристики на съвременните Мега-

събития са две. На първо място те имат значителни 

последици за домакина- град, регион или нация, където 

се провежда събитието. На второ място привличат 

значително медийно покритие. Следователно можем да 

заключим, че събития с по-малко медийно внимание не 

могат да бъдат категоризирани като мега-събития. 

В точка трета „Заинтересовани страни от 

развитието на спортния туризъм”, предмет на внимание 

са причините и смисъла да съществуват заинтересовани 

страни от развитието на спортния туризъм. 

Моделът на заинтересованите лица е показан 

нагледно във фигура 1.3. Всички заинтересовани лица имат 

помежду си преки или непреки връзки, с които 

взаимодействат помежду си. Този модел предполага 

обособяване на отделни групи с различна насоченост, при 

които се очертава насоченост към еднакви интереси. 

Сътрудничеството между държавната власт, 

министерствата, местното самоуправление и 

неправителствените организации би могло да доведе до 

повишаване развитието на спортния туризъм поради 

комплексното взаимодействие между тях. 
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Фигура 1.2. Модел на взаимодействие между 

заинтересованите страни от развитието на спортния 

туризъм 

Източник: Авторова разработка Далева, Д., (2015 

г.) 

 

Смисълът и значението да съществуват 

заинтересовани страни от развитието на спортния туризъм 

може да се разгледа от няколко страни с различни аспекти. 

 Известно е, че „движението е здраве”, 

респективно може да се изтълкува, че спортът е здраве. 

Спортният туризъм спомага за активизиране начина на 

живот на участниците. Доказан е положителният ефект от 

физическите активности върху цялостното състояние на 

човешкия организъм. Те способстват за намаляване на 
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стреса и честотата на заболяванията, за повишаване 

продължителността на живот. 

 Спортният туризъм способства за  ивличането 

на допълнителен туристически контингент на 

туристическата дестинация и за евентуалното повишаване  

продължителността на престоя на туристите. Предлагането 

на спортни дейности значително повишава 

привлекателността и конкурентоспособността на всяка една 

туристическа дестинация.  

 Едни от най-заинтересованите лица от 

провеждането на спортно събитие са местните хора, 

собствениците на места за настаняване, заведения за 

хранене, атракции и други. Добре е предварително да се 

установи целевата група от туристи, които трябва да бъдат 

привлечени. Трябва да се прогнозира продуктовият 

компонент, който обхваща диапазона от налични стоки и 

услуги, както и да се гарантира за качеството им. 

 

Втора глава: Специфика на рекламната 

политика на туристическите предприятия в спортния 

туризъм 
В глава втора на дисертационния труд, обект на 

внимание са значението и основните компоненти на 

рекламната политика, видовете реклама и 

организационните етапи при формиране на рекламната 

дейност.  

В точка 1 „Рекламните концепции на 

изключителното предложение за продажбата (ИПП) на 

образа на марката и брандинга”е разгледана ролята на 

изключителното предложение за продажба като основен 

лост за ефективността на рекламата. Както всяка сфера на 

човешката дейност, и рекламата с нейната многовековна 

история, е съставена от многобройни частици, които биват 

изучавани и проучвани и до днес. Тя е проучвана и 
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изучавана години наред, но както Росър Рийвс споделя: 

„рекламата се нуждае от факти, а не от измислици. Трябват 

й принципи и закони, а не субективни мнения“8. 

Рекламата е средство за комуникация, която достига 

до хората под не лична форма. Тя информира купувачите 

относно ползите, които биха се получили при закупуването 

на стоката или услугата, предлагана от рекламодателя. Тази 

информация трябва да бъде точна и вярна, за да се създаде 

косвено правилно мнение и благоприятно отношение 

между клиентите и търговците. Добрата реклама не се 

опитва да максимизира печалбата за сметка на разходите и 

чрез увеличаване на цените, а като насърчава продажбите.  

Важен акцент от рекламния маркетинг, е че при него 

липсва личен призив, тъй като не е предназначен за всеки 

индивидуално, а се отправя към цялата маса от клиенти и 

има елемент на творчество. Една добра рекламна кампания 

включва много творчество и въображение. Когато 

съобщението на рекламодателя отговаря на очакванията на 

потребителите, се създава път за една добра рекламна 

кампания. 

Обектите на туристическата реклама са разделени на 

няколко групи, които включват както индивидуалния 

турист, така и групите на активните туристи и 

потенциалните туристи. Основната цел на всяка реклама е 

да създаде активно въздействие върху потребителя като го 

убеди да приеме предлаганите услуги и стоки.  

В началото на всяка една рекламна кампания, 

организаторите на рекламата си поставят няколко основни 

цели, сред които- да задържат равнището на постигнатите 

успехи, като запазят броя на реализираните нощувки и да 

увеличат успехите на туристическата организация. Една от 

основните задачи на туристическата реклама е да осигури 

                                                 
8Рийвс, Р. (1994 г.) Реализмът в рекламата, Princeps- Варна, 296 стр. 
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на специализираната организация своевременната 

продажба на предлаганите от нея услуги и стоки при 

определени условия. Това може да включва  интересна и 

неповторима природна среда, някакви културни или 

исторически ценности или други дадености. Целта на всяка 

туристическа организация е да създаде реноме, което да 

бъде разпознаваемо на близки и далечни разстояния. 

Според изследванията, които прави Рийвс в книгата 

си „Реализмът в рекламата“, могат да се изведат три 

принципа на рекламирането: 

1. „Внасянето на промени в рекламната кампания 

оказва влияние върху равнището на внедряване със същия 

ефект, както и съкращаването на рекламния бюджет.“ 

2. „Ако водите блестяща рекламна кампания, не я 

променяйте ежегодно- вашият конкурент непременно ще ви 

превари и с по-лоша, но непроменяща се реклама.“ 

3. „Продължителната кампания не остарява, 

докато стоката не излезе от мода“9. 

В същата книга Рийвс прави важно уточнение по 

отношение на термина ИПП (изключителното предложение 

за продажба). Той споменава за главен проблем, който 

възниква от употребата на ИПП в наши дни: „употребяват 

го без стеснение и без никакъв смисъл- към рекламните 

лозунги, ловко съчинените фрази, странните картинки, че и 

спрямо заглавията- въобще към всичко…“. Според авторът 

(1994 г., стр. 192-195) ИПП е точен термин, който заслужава 

точно дефиниране, което той разделя на три части: 

Първата гласи, че всяко рекламно послание 

трябва да прави на купувача някакво предложение. Трябва 

да се използват точни думи, чрез които се цели да се 

                                                 
9 Рийвс, Р. (1994 г.) Реализмът в рекламата, изд. Princeps- Варна, 179 

стр. 
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наблегне върху специфичната изгода от закупуването на 

определената стока или услуга. 

Втората част от дефиницията за ИПП набляга 

на предложението, което трябва да е такова, че конкурентът 

да не може да го направи по-добро и да се откаже да го 

прави. То трябва да бъде изключително. Неповторимостта 

му трябва да е свързана или с уникалността на самата стока, 

или с обосновки, каквито още не са били давани в дадената 

област на рекламата. 

Третата част, която изисква да й се обърне 

специално внимание гласи, че предложението трябва да 

бъде толкова силно, че да раздвижи милиони хора, т.е. да 

подтиква към покупки нови потребители. 

Въпреки, че концепцията за брандинг е 

широко прилагана за туристически продукти и услуги, тя е 

сравнително ново явление. Продуктът, стоката или услугата 

се предлагат на пазара с цел да се купуват и заедно с това да 

носят печалба. За добрия и успешен маркетинг на една 

туристическа услуга или дестинация е необходимо да се 

изгради силен имидж с подходящ брандинг, който да 

наблегне върху положителните и отличителните качества 

на услугата или дестинацията. За създаването му е 

препоръчително да се направят изследвания и проучвания 

на туристите, какви са техните очаквания, желания и от 

какво те биха получили най-голямо удовлетворение. 

Създаването на силна маркетингова стратегия би 

генерирала повече туристи, които да допринесат за 

положителното икономическо развитие на услугата или 

дестинацията. 

Това, което убеждава туристите да посетят едно 

място, а не друго ,е емоционалната връзка, която те чувстват 

и изпитват към дестинацията. Марката предизвиква емоции 

и чувства към даден продукт, услуга или фирма, затова 

брандинг стратегията трябва да бъде насочена към 
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задоволяване на тези желания и потребности от  

емоционален аспект. Брандингът на дестинацията дава на 

посетителите гаранция за качество. Всяко виждане или 

чуване на марката създава асоциация на потребителя към 

продукта или фирмата, която може да въздейства при 

вземането на решение за покупка.  

Брандинг на дестинация не е само създаване на 

лого или лозунг. Той представлява съвкупност от няколко 

елемента и комуникацията помежду им. Това са 

идентичност, същност, графични символи и култура. 

Управлението на тези компоненти за създаване на уникална 

композиция в съзнанието на потребителите се нарича 

позициониране на марката. 

В точка 2 „Видове реклама ” са разгледани някои 

основни класификации на различните форми и начини за 

рекламиране в туризма.  

Видове реклама: 

 Печатна реклама - вестници, списания, брошури, 

флаери.  

- Каталози - каталозите са едни от най- важните 

и използвани рекламни издания, тъй като обикновено имат 

дълъг срок на ползване.  

- Туристическа брошура- представлява основен 

маркетингов инструмент при продажбата на туристически 

пакети и услуги. Брошурата трябва да бъде много точна и 

конкретна в детайлите и ясно да предлага информация за 

рекламираната туристическа оферта. Лина Анастасова 

изтъква едно от най- големите предимства на брошурата, а 

именно, че тя: „ предоставя някакъв вид материално 
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доказателство за вид услуга, която ще се консумира в 

бъдеще време…“10. 

 Външна реклама - билбордове, будки, търговски 

изложения и събития. Външната реклама е също много 

популярна форма на реклама, която се състои от няколко 

инструмента и техники за привличане на клиенти на 

открито. Медийна реклама. Този вид рекламата е много 

разпространен, тъй като е разделен между няколко клона- 

телевизия, радио и интернет. 

 Телевизионните реклами са били много популярни, 

още откакто са се появили. Разходите за телевизионната 

реклама често зависят от продължителността на рекламата, 

от времето на нейното излъчване (прайм тайм / силен 

трафик), и разбира се от популярността на телевизионния 

канал, в който рекламата ще бъде излъчена.  

  Радиото има голямо въздействие върху 

слушателите, отличава се с гъвкавост и сравнително ниска 

цена, но остава предпочитан главно от дребно мащабни 

рекламодатели.  

 Интернетът много бързо се утвърждава като един от 

най-широко разпространените и най-мощните средства за 

пряко общуване с лица на пазара. Разходите за реклама в 

интернет е нараснал бързо през последните години, което го 

прави основен източник на информация. 

 Скрита реклама - тя е уникален вид реклама, който 

включва целенасочено представяне на даден продукт или 

конкретна марка, които се споменават или показват в 

медийни канали, като филми, телевизионни продукции, 

предавания или в спортни програми. Чрез въздействието на 

                                                 
10Анастасова. Л., (2010). Маркетинг на туристически продукт- 

комуникационна политика в туризма и услугите, Екс-Прес- Габрово, 63 

стр. 
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скритата реклама се кодира рекламното послание, така че 

зрителят да не забележи пряко оказаното му въздействие. 

 Амбиент рекламата е известен подход, който 

стимулира мисленето чрез асоциации. В основата на тази 

реклама стои идеята хората да погледнат на околната среда 

от друга гледна точка. Проф. Кафтанджиев (2011 г.)11 

определя предимствата на този подход за комуникация като 

ги разделя в две посоки. От една страна амбиент рекламата 

е по-евтина, тъй като тя борави с вече съществуващи 

средства от околната среда, а също така, играта на 

асоциации ни кара да търсим друг смисъл на думите и 

изображенията. 

 Сурогатна или още индиректна реклама  

представлява рекламирането на даден продукт, който е 

забранен със закон. Реклама на продукти като цигари и 

алкохол, които са вредни за здравето са забранени със закон 

в няколко страни и по този начин тези компании рекламират 

продуктите си индиректно, само като използват същото име 

на марката и така напомнят на хората за нея.  

 Обществени реклами - използват се главно за 

социални каузи. В този случай рекламата представлява 

ефективно средство за комуникация и публикуване на 

обществени услуги, които предават съответно социално 

съобщение за важни въпроси по отношение на икономия на 

енергия, неграмотност, бедност, опазване на околна среда и 

други.  

 Звездна реклама - съществуват множество рекламни 

кампании, позовавайки се на популярността на известни 

личности. Много са рекламните примери, при които  

знаменитости са сключили договори с определени марки за 

                                                 
11 Кафтанджиев, Хр. (2011). Окръжаващата среда е пълна със значения, 

които можем да осребрим. В: сп. Pro GRAFICA, бр. 2. 
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рекламиране на техните продукти или услуги. Също така 

имиджът на известните личности се прехвърля върху 

продукта като се цели да се повиши интереса към продукта, 

стоката или услугата. 

Димитър Доганов (1994 г., стр. 202- 205)12 разглежда 

различните рекламни видове спрямо жизнения цикъл на 

продукта като ги дели на въвеждаща, поддържаща и 

напомняща. Той изтъква, че използваните рекламни 

средства в туризма не се различават от тези на другите стоки 

и услуги. 

В Точка 3 „Планиране и организация на 

рекламните дейности” се разглеждат рекламата и 

продажбата като два отделни аспекта от широкото понятие 

на маркетинга. 

Гоелднер и Ритчи (2009 г. стр. 533, 534) са изготвили 

примерна маркетингова прогноза, която съчетава редица 

елементи, които биха произвеждали печалба. Маркетинг 

микс се състои от фактори, които влияят на търговските 

усилия:  

1.Марки  - те са нужни на потребителя, за да му 

помогнат  да възпроизведе в съзнанието си някаква позната 

информация за продукта. Имена, търговски марки, етикети, 

емблеми и други отличителни марки, биха помогнали на 

потребителите при идентифицирането на продукта. 

2. Пакети - - въпреки че  туристическият продукт не 

може да се опакова материално, представлява важен 

фактор, при осъществяване на продажбата. 

3. Ценообразуване - то засяга не само обема на 

продажбите, но и имиджа на продукта.  

                                                 
12Доганов, Д. (1994 г.). Маркетинг в туризма, Princeps- 

Варна.
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4. Канали за дистрибуция - продуктът трябва да е 

достъпен за потребителя. Директни продажби, 

туристически агенти на дребно, туроператори на едро, или 

комбинация от тези методи, които включват всички канали 

за разпространение.  

5. Имидж - възприемането на продукта от 

потребителя зависи до голяма степен от най-важните 

фактори за репутация и качество.  

6. Продажби - вътрешната и външната продажба са 

основните елементи за успех като различните техники за 

продажби трябва да бъдат включени в плана за пускане на 

пазара.  

7. Връзки с обществеността - дори и най-

внимателно изготвеният маркетингов план ще се провали 

без добри отношения с гостите, общността, доставчици и 

служителите.  

8. Качеството на обслужването - изключителното 

обслужване е необходимо, за да има доволни клиенти, 

които да повторят продукта или услугата.  

9. Изследвания - развиване на полето на 

туристическия маркетинговия микс зависи до голяма степен 

от изследванията. 

Ето как изглежда кратък модел на стъпки за 

рекламно планиране и организация на рекламните 

дейности. 
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Фигура 2.2. Модел на планиране за рекламна 

кампания 

Източник: Авторова разработка с използване на 

елементи от П. Димитров13 и Д. Доганов14 

 

Първата стъпка от рекламното планиране касае 

определяне на рекламните цели. С други думи какъв ще 

бъде очакваният резултат от предприемането на рекламна 

кампания.  

При определянето на рекламния бюджет дадената 

организация може да изхожда от точно определени методи. 

                                                 
13 Димитров, П., (2007). Конюнктура в туристическата индустрия, 

Университетски издателство „Неофит Рилски“, Благоевград. 
14 Доганов, Д. (1994). Маркетинг в туризма, изд. Princeps; Варна. 
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От друга страна тя може да се води от средствата, влагани 

за реклама от конкурентите или да вложи толкова, колкото 

може. 

Стъпката, която включва проучване на целевата 

група, изисква предварително запознаване с адресатите, 

към които ще бъде насочена рекламната дейност. 

Необходимо е да се анализират желанията, мненията, 

възрастта и други компоненти, които биха имали значение 

за създаването на успешна реклама. 

От съществено значение е предварително да бъдат 

избрани членовете на екипа. В учебника си „Конюнктура в 

туристическата индустрия“15, Преслав Димитров определя, 

като първа необходимост назначаването на лице, което 

отговаря за цялостната работа на екипа или с други думи  - 

ръководител на екипа.  

Познаването на конкурентите би улеснило 

организацията за създаване на стратегия за навлизане на 

пазара. От друга страна обаче, проучването на конкурентите 

е продължителен процес, тъй като данните и информацията 

бързо остаряват, така че фирмите трябва бързо да 

актуализират събраните данни. Главната цел е да се създаде 

и поддържа конкурентно предимство.  

Изборът на рекламни канали е обширен и сложен 

процес. Поради разнообразието от канали за комуникация е 

необходимо да се обмисли кой начин за рекламиране би бил 

най-успешен и доходоносен. 

Разработването на рекламно послание и темата на 

кампанията зависят преди всичко от резултатите, извлечени 

от проучването на целевите групи, върху които ще бъде 

насочена кампанията.  

                                                 
15 Димитров, П. (2007). Конюнктура в туристическата индустрия, 

Университетско издателство „Неофит Рилски“, Благоевград. 
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Последните два етапа, мониторинг и анализ на 

рекламната комуникация и резултатите от нея, изискват 

задълбочени проучвания, които дават бавни, отложени във 

времето резултати. 

 

Трета глава: „Методологически въпроси на 

моделирането и оценката на туристическата 

реклама“ са разгледани различни методи за оценка на 

ефективността на туристическата реклама и са разработени 

критерии и показатели за оценка на ефективността. 

В Точка 1 „Етапи и сценарии за разработване на 

моделите за туристическата реклама” се разглеждат 

различни модели за разработване на сценарии за 

туристическа реклама, като тези модели предимно са 

предназначени за осигуряване на очакван ефект от 

рекламата.  

Много автори са изследвали ефектите и 

въздействието от рекламата. Един от главните модели за 

разпространение на информация е съответната организация 

или фирма  да изпрати рекламни съобщения до 

потребителите, съдържаща точна или косвена информация 

за себе си или своите продукти. Този процес започва с 

предварително изпращане на съобщения по определен 

канал до потенциални клиенти. 

Много рекламни изследователи се съгласяват, че 

Елмо С. Левис в годините между 1800-1900, първи предлага 

рекламен модел за продажби, наричайки го АИДА (AIDA, 

Attention, Interest, Desire, Action). Неговата теория гласи, че 

продавачите първо трябва да привлекат внимание, след 

което да поддържат интереса, да създадат желание, което 

след това води до някаква форма на покупка на продукти. 

Ръсел Коли създава ДРАГМАР, когато се е 

подготвял за доклад за Асоциацията на Националните 

Рекламодатели. Този доклад е озаглавен „Дефиниране на 



30 

 

рекламните цели за измерване на рекламните резултати“. 

Подходът на ДАГМАР оказва огромно влияние върху това 

как се поставят целите в процеса на планиране на рекламата. 

Много проектанти използват точно този модел като тяхна 

основа. 

Моделът „йерархия на ефектите“ има за цел да 

покаже процеса или още стъпките, които рекламодателят 

приема, че клиентите преминават преди покупка (Бари и 

Холард, 1990 г.)16. Моделът се основава на седем стъпки, 

които както при другите модели трябва да бъдат изпълнени 

по линеен път. Голямата разлика между този модел и 

другите не се състои само в стъпките, но и в мнението как 

да се пресъздадат. 

 

Фигура 3.3. Обобщение на най-често прилаганите 

модели за туристическа реклама 

Източник: Авторова разработка, Далева, Д., (2016 г.) 

                                                 
16 Barry. T, Howard. D, (1990). A review and Critique of the Hierarchy of 

Effects in Advertising, International Journal of Advertising, Vol.9, Iss.2, P. 

121 
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Като основен модел на реклама се приема рекламата 

от уста на уста, като останалите канали за рекламиране 

представляват различни процеси, които биват стимулирани. 

Съобщението се излъчва към определена целева група от 

индивиди. „Мишените”, получили съобщението формират 

мнение: те могат или да приемат съдържанието на 

информацията или да го игнорират.  

 

В Точка 2 „”Критерии и показатели за анализ и 

оценка на рекламните модели“ основна цел е измерването 

на ефективността на рекламата, което представлява процес, 

чиито резултати могат да послужат като добри предложения 

за по-добра кампания. Основната цел на това измерване е да 

сравни получените резултати с вложения бюджет. Тогава 

ще може да се прецени коя кампания ще донесе най-добрата 

стойност за вложените пари. Необходимо е предварително 

да се изяснят кои фактори ще повлияят на крайния успех на 

рекламата, но първо трябва да се определят критериите, 

които ще бъдат следени. Критерият може да се разглежда 

като „вербално изразявано мерило, което позволява да се 

подведат под общ знаменател разновидности на продукт с 

еднакво предназначение и да се подложат на оценка за 

вземане на решение за покупка”17. Според М. Рибов18 

критерият е „постигнатото единство между онези 

качествени и количествени параметри, в които нещата 

постигат оптималното си състояние. За количествено 

изразяване на критериите се използват показатели, които 

дават качествена характеристика на свойствата на 

конкурентоспособността. 

                                                 
17 Рибов, М., (1997). Конкуренция и конкурентоспособност на 

туристическия продукт, София, стр. 57. 
18 Цит. изт. стр. 58. 
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Таблица 3.1. Предложения за набор от критерии 

за оценка на ефективността на туристическата реклама 

Критерии за комплексна 

оценка на рекламни модели: 

Относителна тежест 

1. Възприемчивост от 

аудиторията 

0.09 

2. Степен на съдържание на 

ИПП 

0.07 

3. Финансови приходи от 

продажбата на рекламата 

0.08 

4. Степен на запомняне на 

посланието на рекламата 

0.07 

5. Удовлетвореност от 

закупената стока, услуга, продукт 

0.08 

6. Честота на покупката 0.07 

7. Лоялност към марката или 

компанията 

0.06 

8. Насоченост на рекламата към 

определена целева аудитория 

0.03 

9. Степен на интерес към 

рекламата 

0.07 
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10. Степен на разпознаваемост 

на рекламата 

0.11 

11. Влияние върху поведението 

на потребителя към убеждение за 

покупка 

0.06 

12. Привлекателност на 

продукта/ услугата 

0.06 

13. Степен на разграничаване на 

рекламата, от тези на конкурентите 

0,06 

14. Наличие на диалог 0,04 

15. Изпълнение на обещаното от 

рекламата 

0,05 

Източник: Авторова разработка, Далева, Д., (2016 

г.) 

 

Аргументи към критериите за комплексната оценка 

на рекламните модели: 

1. Възприемчивост на аудиторията - бързо 

възприемане на съобщението, посланието 

2. Степен на съдържание на ИПП - продуктът да бъде 

продаваем 

3. Финансови приходи от продажбата на рекламата- 

висок оборот продажби на рекламирания продукт 

4. Степен на запомняне на посланието на рекламата - 

интерактивна, лесна и достъпна 

5. Удовлетвореност от закупената стока, услуга, 

продукт - споделяне на ефекта от рекламирания продукт с 

други потенциални клиенти 
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6.Честота на покупката - системна и многократна 

употреба на рекламирания продукт 

7. Лоялност към марката или компанията - 

предпочитание към рекламирания продукт пред други 

конкурентни продукти, стоки или услуги. Убеденост на 

клиентите в качеството на продукта. 

8. Насоченост на рекламата към определена целева 

аудитория - рекламата да даде възможност на 

потребителите да я идентифицират като източник на 

информация, отправена именно към тях.  

9. Степен на интерес към рекламата - създаване на 

положително отношение и възприемане на ползата от 

употребата на продукта 

10. Степен на разпознаваемост на рекламата - 

характерна черта, послание, мото, лого 

11. Влияние върху поведението на потребителя към 

убеждение за покупка - рекламата успява да създаде 

физически импулс, който стимулира потребителя да 

премине към действие на покупка на стоката или услугата. 

12. Привлекателност на продукта/услугата - 

рекламата притежава висока степен на визуален 

магнетизъм, тя е иновативна и атрактивна. 

13. Степен на разграничаване на рекламата от тази на 

конкурентите - рекламата да е достатъчно добра, за да 

поддържа неспокойствието на конкурентите.  

14. Наличие на диалог - осъществяване на връзка 

между рекламата и потребителите чрез кратки и  бързо 

запомнящи се думи, изречения или изрази.  

15. Изпълнение на обещаното от рекламата - наличие 

на твърди доказателства, че искането и желанието на 

клиента се припокрива с предлагания продукт. 

 

В точка 3  „Методи за анализ и оценка на 

моделите за туристическа реклама ” са представени 
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различни методи, които могат да послужат при измерването 

на ефективността на туристическата реклама.  

Диференцираният метод се основава на 

използването на единични показатели за 

конкурентоспособност, но и с пълна сила може да се 

използва за оценка на ефективността на туристическата 

реклама. При него оценяването се извършва чрез 

сравняването на тези показатели за конкурентоспособност 

на продукта на изследваната дестинация с базовите 

стойности на съответните показатели, като формулата, 

която използваме е:   

 

(3.1)                     
Aib

Ai
Vi  , 

където: 

  i = 1,2, ... n 

 n - броят на показателите за комплексна 

оценка на рекламни модели 

Vi - стойността на i-тия относителен показател за 

оценка на рекламирания продукт  

 Ai - стойността на i-тия абсолютен показател 

за оценка на рекламирания продукт  

 Aib - базовата стойност на i-тия абсолютен 

показател оценка на рекламирания продукт  

 

Въз основа на изведената формула се изчисляват 

относителните стойности за всеки отделен показател. 

Диференцираният метод дава възможност да се 

отговори на въпросите кои показатели се различават най-

много от базовите, или на конкурента, постигнато ли е 

базовото равнище, или равнището на конкурента като цяло 

и по кои показатели. В резултат на оценяването може да се 

вземе решение, че равнището на конкурентоспособност на 
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продукта на оценяваната реклама е по-високо или 

съответства на равнището на определена за базова реклама. 

Това става в случаите, когато всички стойности на 

относителните показатели за оценка на рекламирания 

продукт са по-големи или равни на единица. Ако тези 

стойности са по-малки от единица изводът е, че равнището 

на конкурентоспособност на оценявания продукт е по-

ниско от продукта на базовата реклама или от 

конкурентната реклама. 

Във връзка с изследването на ефективността на 

туристическата реклама в спортния туризъм се очертава 

необходимостта от доказването на връзки между отделните 

критерии (показани в Таб. 3.1), както и „измерването на 

теснотата на корелационна зависимост”19. В настоящия 

дисертационен труд за постигане на тези задачи е използван 

корелационният анализ и по-специално непараметричният 

тест на Спирмън (2-teiled) за оценка на ранговия 

коефициент на корелация (ρ), който е ценен инструмент за 

установяване на асоциация и измерване на нейната сила20. 

Корелационните зависимости дават оценка и 

информират за силата на връзките, като в рамките на 

корелационния анализ се конструират и изчисляват 

съответните показатели. 

За набиране на първичните данни за целите на 

настоящия дисертационен  труд е използван анкетният 

метод, като е разпространен чрез интернет и на място. 

Създадената за настоящото изследване анкетна карта се 

състои от 17 затворени въпроса и 5 отворени въпроса. 

Анкетирани са 102 лица, граждани на България и 84 

граждани на Израел. 

                                                 
19Мишев, Г., Цветков, Ст., (1993). Статистика за икономисти, София, 

ИК Люрен, С. 172. 
20Арабаджиев, З., Асенова, Р., и кол., (2012). Личност, психоклимат и 

синдром на професионалното изпепеляване, Изд. „Изток-Запад”. 
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За математическа и статистическа обработка на 

получените от анкетните карти данни е използван MS Excel 

и статистически пакет за социални изследвания  SPSS. 

 

Глава Четвърта „Осигуряване на условия за 

повишаване ефективността на туристическата 

реклама”  

В глава Четвърта на дисертационния труд са 

представени резултатите от направения анализ и оценка на 

ефективността на туристическата реклама в спортния 

туризъм. Анализът и оценката  на ефективността на 

туристическата реклама в спортния туризъм се осъществява 

посредством набирането на първична информация чрез 

провеждане на паралелно анкетно проучване в България и 

Израел.  

Оценката на ефективността на туристическата 

реклама в спортния туризъм се извършва спрямо 15 

критерия, като те се съдържат в 22-та въпроса от анкетата. 

Основната цел на изследването е да се установи до каква 

степен рекламата на спортния туризъм и самият спортен 

туризъм са интегрирани и разпознаваеми.  

На тази база са направени съответните изводи и е 

разработен Мастър план за действие за коригиране, 

подсилване и поддържане на туристическата реклама в 

България.  

В точка 1 „Анализ и оценка на ефективността на 

моделите за туристическата реклама на спортния 

туризъм в България“ представянето на резултатите 

започва с данните относно демографските показатели на 

анкетираните лица.  
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Фигура 4.1. Показател „Възраст” 

Фигура 4.2. Показател „Образование” 

Източник: Далева, Д., 2016 г.  

 

 

 

Фигура 4.3. Показател „Пол” 

Фигура 4.4. Показател „Месечен доход” 

Източник: Далева, Д., 2016 г.  

 

По подобен начин са представени данните относно 

отговорите на въпросите спрямо останали критерии.  
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В Таблица 4.1 е представена корелационната 

матрица, в която са включени само онези критерии, които 

показват най-висока степен на корелационна връзка при 

направения корелационен анализ между всичките критерии. 

Трябва да се отбележи, че са изпуснати четири критерия, 

поради наличие на отворени въпроси в анкетната карта и 

невъзможността за получаване на квалифицирани 

резултати. 

В представената корелационна матрица са налице 

множество слаби до средни силни корелационни връзки 

между разглежданите 11 критерия. Получените данни дават 

основание да се смята, че критериите не се влияят помежду 

си.  

 

Таблица 4.1.  K1 – “Възприемчивост от аудиторията” 

иК15 – „Изпълнение на обещаното от рекламата“; К3 – 

„ Финансови приходи от продажбата на рекламата“ и 

К12 – „Привлекателност на продукта/ услугата“; К6 - 

„Честота на покупката“ и К7 - „Лоялност към марката 

или услугата“. 
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Източник: Далева, Д., 2016 г. 
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В допълнение към направеното анкетно проучване е 

осъществено и онлайн анкетиране на съответно 18 експерти 

в сферата на спортния туризъм и туристическата реклама и 

маркетинг. При проведеното онлайн анкетиране е 

използвана методологията, представена в трета глава от 

настоящия дисертационен труд. В случая е използвана 

опростена скор карта за оценка на туристическата реклама 

в България. Осреднените резултати от всичките 18 експерти 

са представени в таблица 4.2. 

 

Таблица 4.2. Опростена СКОР карта за онлайн 

оценка на туристическата реклама в България. 

 

Източник: Далева, Д., 2016 г. 

 

Получената комплексна обобщена оценка на 

ефективността на туристическата реклама е 6,47 и същата 

ще бъде използвана в сравнителен план за оценка на 

ефективността на туристическата реклама за сектора на 

спортния туризъм в България спрямо ефективността на 

рекламата на спортния туризъм в Израел. 
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В точка 2„Анализ и оценка на ефективността на 

моделите за туристическата реклама на спортния 

туризъм в Израел” по аналогичен ред са представени 

резултатите от проведеното анкетно проучване. Анкетата, 

която съдържа 22 въпроса, беше преведена на иврит и 

изпратена чрез мейлинг листи сред 134 лица, като е 

попълнена от 84-ма граждани на Израел. 

 

Фигура 4.23. Показател „Възраст”  

Фигура 4.24. Показател „Образование”  Източник: 
Далева, Д., 2016 г. 

 

 

Фигура 4.25.  Показател „Пол”  

Фигура 4.26.  Показател „Месечен доход” 

Източник: Далева, Д., 2016 г. 
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По подобен начин са представени данните относно 

отговорите на въпросите спрямо останали критерии.  

Спрямо корелационната матрица, направена чрез 

данни от анкетното проучване за ефективността на 

туристическата реклама в спортния туризъм в Израел, става 

ясно, че са налице множество слаби до средни силни 

отрицателни корелационни връзки. Разглежданите 

единадесет критерия не се влияят помежду си. 

 

Таблица 4.3. Корелация между К1 – 

„Възприемчивост от аудиторията“, К2 – „Степен на 

съдържание на ИПП“, К3 – „Финансови приходи от 

продажбата на рекламата“, К5 – „Удовлетвореност от 

закупената стока, услуга, продукт“, К6 – „Честота на 

покупката“, К9 – „Степен на интерес към рекламата“, 

К11 – „Влияние върху поведението на потребителя, към 

убеждение за покупка“, и К12 – „Привлекателност на 

продукта/услугата“. 
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Източник: Далева, Д., 2016 г. 
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Към направеното анкетно проучване е проведено и 

онлайн анкетиране сред 17 експерти в сферата на спортния 

туризъм и туристическата реклама и маркетинг. 

Използваната методологията е представена в трета глава от 

настоящия дисертационен труд, като в случая е показана 

опростена скор карта за оценка на туристическата реклама 

в Израел. Осреднените резултати от всичките 17 експерти 

са представени в таблица 4.4., а в таблица 4.5. е показана 

същата опростена скор карта, но преведена. 

 

Таблица 4.4. Опростена СКОР карта за онлайн оценка 

на туристическата реклама в Израел ( на иврит). 

 

Източник: Далева, Д., 2016 г. 
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Таблица 4.5. Опростена СКОР карта за онлайн 

оценка на туристическата реклама в Израел 

(преведена). 

 

 

Източник: Далева, Д., 2016 г. 

 

Получената комплексна обобщена оценка на 

ефективността на туристическата реклама е 6,33 и същата 

ще бъде използвана в сравнителен план за оценка на 

ефективността на туристическата реклама за сектора на 

спортния туризъм в България, спрямо ефективността на 

рекламата на спортния туризъм в Израел. 

В точка 4 „Разработване на Модел и Мастър план 

на спортния туризъм в България”е разработен Мастър 

план за развитието на спортния туризъм в България, който 

се основава на емпиричните резултати на проведените 

анкетни проучвания сред потребителите и сред експертите 

в туристическата  реклама за спортния туризъм в България 

и Израел. В сравнителен аспект са представени както 
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изводите от корелационния анализ на получените данни от 

потребителите в България и Израел, така и данните от 

проведените онлайн проучвания посредством опростени 

скорт карти. 

В точка 1 и 2 от настоящия дисертационен труд са 

представени и обобщените комплексни оценки от 

проведените експертни онлайн проучвания посредством 

опростени скор карти. Те са съответно 6,47 и 6,33. 

 

Фигура 4.47.  Обобщени комплексни оценки за 

България и Израел 

Източник: Далева, Д., 2016 г. 

 

Замествайки с наличните стойности във формула 

(3.1.), се получава стойност на относителния индекс на 

ефективността в размер на 1,022117, което означава, че при 

така получената стойност, ефективността на спортния 

туризъм в България е с 2.2% по-ефективна от израелската 

туристическа реклама. Получената оценка обаче съвсем не 

означава, че няма възможност за по-нататъшно подобряване 

на рекламата на туристическия продукт на спортния 

туризъм в България. Тя показва само, че в сравнителен план 

българският спортен туризъм се позиционира в очите на 

съответните експерти с определена макар и не голяма по-

добра ефективност.  
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(3.1) 
Aib

Ai
Vi  или 022117,1

33,6

47,6
Vi  

Получените реални данни от проучването на 

потребителите в България и в Израел, както и експертните 

оценки, са основата и за разработването на стратегически 

цели, мерки и конкретни действия за тяхното реализиране в 

представения в настоящата точка Мастър план. 

 

Основната стратегическа цел на Мастър плана е да 

се осигури трайна конкурентоспособност на България като 

туристическа дестинация, предлагаща спортен туризъм, да 

се създаде подход на планиране за повишаване развитието 

на туристическата индустрия и на икономическия растеж на 

страната. 

 

Таблица 4.6. Стратегия за повишаване развитието на 

спортния туризъм в България-подцели 

 

Източник: Далева, Д., 2016 г. 

 

Идентификация и оценка на възможните рискове 

пред реализацията на заложените в Мастър плана цели. 

Съществува вероятност от възникване на рискове 

при реализацията на стратегията за повишаване развитието 

на спортния туризъм в страната. В следващите таблици са 
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изброени част от възможните рискове, които биха 

възникнали при осъществяването на основните 

стратегически действия, както водещите и партниращите 

институции, отговорни за развитието на стратегията.  

 

Таблица 4.12. Рискове при първа основна 

стратегическа подцел „Идентифициране на наличните 

туристически пазари и позициониране продуктите на 

спортния туризъм“. 

 

 

Източник: Далева, Д., 2016 г. 
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Таблица 4.13. Рискове при втора основна 

стратегическа подцел „Разработване на модел за 

ефективна национална туристическа реклама с акцент 

върху спортния туризъм“. 

 

 

Източник: Далева, Д., 2016 г. 
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Таблица 14. Рискове при трета основна 

стратегическа подцел „Търсене на възможности за 

привличане на инвеститори и ефективно публично-

частно партньорство“. 

 

 

Източник: Далева, Д., 2016 г. 
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Таблица 4. 15. Рискове при четвърта основна 

стратегическа подцел „Подбор на маркетингови  канали 

за продуктите на спортния туризъм“. 

 

 
 

Източник: Далева, Д., 2016 г. 
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Таблица 4.16. Рискове при пета основна 

стратегическа подцел „Подобряване качеството и 

организацията на спортните туристически продукти“. 

 

 

Източник: Далева, Д., 2016 г. 

 

Заключение 

Въз основа на представените и доразвити  в 

настоящия дисертационен труд основни и отличителни 

характеристики, както на спортния туризъм, така и на 

туристическата реклама, може да се твърди, че в условията 
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на засилваща глобална конкурентна среда нараства 

необходимостта от изграждане и поддържане на ефективна 

туристическа реклама на спортния туризъм. Създаването на 

ясен и атрактивен профил е процес, който отнема дълги 

години и изисква постоянен контрол и предприемане на 

съответни действия за изграждане и подобряване. В силно 

конкурентната среда от туристически продукти, спортния 

туризъм като специфичен вид алтернативен туризъм трябва 

трайно да се внедри като разпознаваем и отделен продукт 

сред туристическият пазар.  

Констатираното в настоящия дисертационен труд, на 

базата на направеното анкетно проучване, дава основание 

да се откроят следните по-важни изводи: 

1. Въз основа на обобщените комплексни оценки от 

проведените експертни онлайн проучвания посредством 

опростени скор карти, бива изчислен относителният 

показател за оценка на ефективността на туристическата 

реклама в спортния туризъм в България, спрямо 

туристическата реклама на спортния туризъм в Израел. 

Резултатът сочи, че получената стойност на относителния 

индекс на ефективността на спортния туризъм в България е 

с 2.2% по-ефективна от израелската туристическа реклама. 

Получената оценка обаче не означава, че няма възможност 

за по-нататъшно подобряване на рекламата на 

туристическия продукт на спортния туризъм в България. 

2. Спрямо корелационната матрица, създадена на 

база данните от онлайн анкетното проучване сред 

български граждани и представена в Таблица 4.1., се 

наблюдава наличие на слаби до средно силни корелационни 

връзки между не голяма част от критериите. Относно 

корелационната матрица, направена чрез данни за 

проучване ефективността на туристическата реклама в 

спортния туризъм в Израел, се установява, че са налице 

множество слаби до средни силни отрицателни 
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корелационни връзки. В обобщение става ясно, че 

разглежданите единадесет критерия не се влияят помежду 

си.  

3. Анкетното проучване е проведено сред жители на 

България и Израел със сходни демографски показатели. 

Средната възраст на респондентите и на двете държави е 

между 26-35 г., предимно с висше образование (Фиг. 4.1.; 

4.23.; 4.2.; 4.24.).  

4. Сходни са отговорите към критерия за 

възприемчивост от аудиторията, който отговаря на въпроса 

от анкетната карта: „Харесва ли ви рекламата на спортните 

събития във вашата страна?“- респондентите я смятат за 

задоволителна и добра (Фиг. 4.5. и 4.27.). 

5. Възниква разлика в отговорите на въпроса дали 

анкетираните могат да посочат поне едно международно 

събитие, провело се на територията на страната им. Близо 

67% от българските граждани отговарят с „Да“, докато 90% 

от гражданите на Израел отговарят с „Не“. При българите, 

събитието което най- често е давано като отговор е 

„Световната ски купа в Банско“, а „Международния 

Макабия турнир по художествена гимнастика в Израел“ е 

сред най-честите отговори от гражданите на Израел. (Фиг. 

4.7. и 4.29.). 

6. „Банско – зимната столица на Балканите“ е 

рекламното послание за възможностите за спорт и спортен 

туризъм , което събира най- висок процент от 

респондентите в България. Проведеният в Израел 

Триатлон- човекът Желязо, което представлява надпревара, 

в която участниците изминават няколко километра 

плувайки, няколко километра с колело и стандартна 

маратонска дистанция, е смятан за спортно събитие с 

успешно рекламно послание (Фиг. 4.9. и 4.31.).  

7. Разнообразни са отговорите към подвъпроса на 

критерий „Честота на покупката“, а именно „Кое е 
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предпочитаното от вас спортно събитие или място за 

практикуване на спорт извън вашето населено място?“.  

Според болшинството от анкетираните български граждани 

е практикуването на ски в Банско, следван от посещение на 

срещи на националния отбор по волейбол в зала „Арена 

Армеец“ и посещение на срещи на националния отбор по 

футбол на националния стадион „Васил Левски“. При 

гражданите на Израел най-много отговори бяха давани за 

плажен волейбол/футбол. (Фиг. 4.13. и 4.36.). 

8. Наблюдава се разлика в мнението на българите, 

които смятат, че посетителите на спортни събития и на 

места за практикуване на спорт и спортен туризъм остават 

доволни от видяното и преживяното, докато респондентите 

в Израел не могат да преценят до колко посетителите са 

останали удовлетворени (Фиг. 4.22. и 4. 46.).  

Въз основа на проведените теоретични и емпирични 

проучвания за нуждите на настоящия дисертационен труд е 

направен опит да се изведе модел на Въздействие върху 

заинтересованите страни от рекламата на спортния 

туризъм. В тясна връзка с този модел е предложеният 

следващ модел от балансирани стратегически цели и 

конкретни действия насочени към подобряване състоянието 

на спортния туризъм в България. Тук е необходимо да се 

посочи, че получените реални данни от проучването на 

потребителите в България и в Израел, както и експертните 

оценки са основата за разработването на стратегически 

цели, мерки и конкретни действия за тяхното реализиране. 

Разработеният Мастър план за действие има за цел да 

повлияе положителното и да осигури трайна 

конкурентоспособност на България като туристическа 

дестинация, предлагаща спортен туризъм. Освен това се 

очаква да се подобри имиджът и да се повиши престижът на 

страната като държава предлагаща спортен туризъм. Това 

неминуемо ще се отрази върху цялостния образ на България 



57 

 

като туристическа дестинация, ще доведе до реализирането 

на по-големи приходи и печалби и разкриване на нови 

работни места. 

 

 

 

ІІІ. СПРАВКА ЗА НАУЧНИТЕ ПРИНОСИ НА 

ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

1. Представени и доразвити са основните и 

отличителни характеристики както на спортния туризъм, 

така и на туристическата реклама. 

2. Предложен е набор от критерии и показатели 

за измерване, анализ и оценка на ефективността на 

туристическата реклама. 

3. Разкрити са корелационните взаимовръзки 

между отделните критерии и показатели за ефективна 

туристическа реклама в конкретно разглежданите в 

дисертационния труд дестинации – България и Израел. 

4. Предложен и разработен е модел на 

въздействие на туристическата реклама върху развитието 

на спортния туризъм. 

5. Предложен е модел от балансирани 

стратегически цели и конкретни действия насочени към 

подобряване състоянието на спортния туризъм в България. 
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