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            Дисертационният труд съдържа увод, изложение в три глави и 
заключение и е в обем от 213 стандартни текстови страници. 
Използвани са 219 литературни източника. В текста са включени 12 
таблици и 41 фигури. Към дисертационния труд има приложение в 
обем от 62 страници, което съдържа 97 таблици. 

Авторът на дисертационния труд е докторант към катедра 
“Мениджмънт и маркетинг” при Стопански факултет на ЮЗУ “Неофит 
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I. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ 
ТРУД 
 
       Актуалност и значимост на темата 

 
Туризмът е един от отраслите с важно значение за 

националната икономика. Основно място в него заема 
хотелиерството, тъй като то предоставя основната услуга- 
настаняване на туристите. Най-важното условие за неговото 
функциониране е материалната база. 

В настоящият момент хотелиерския бизнес в България 
работи при нови условия на пазара, характеризиращи се с 
динамична промяна. В резултат от това и от протичащите 
процеси на глобализация, водещи до интензифициране и 
усложняване на конкуренцията между предприятията от 
хотелиерския сектор на национално и международно равнище, е 
силно променена и конкурентната среда. При наложилите се 
условия важен фактор за постигането на стопански успех е 
тяхната конкурентоспособност. Един от значимите проблеми на 
развитието на хотелиерския бизнес, особено в условия на криза, 
се явява сезонността в туризма, тъй като тя оказва силно 
влияние върху икономическите резултати от неговата дейност. 

Важно значение за състоянието на този бизнес има 
целогодишното натоварване на неговите производствени 
мощности. Но в резултат от влиянието на сезонността, водещо 
до неравномерно разпределение на туристическото търсене, не 
само че не се използват напълно производствените мощности в 
течение на годината, но се проявяват и такива отрицателни 
последици, като намаляване на ефективността на използването 
на материалната база, на обема на приходите от продажби на 
услуги и съответно на годишните печалби. В определени сезони 
и месеци от годината дори се реализират значителни загуби. 
Това от своя страна се отразява непосредствено върху 
конкурентоспособността, явяваща се основен компонент на 
стабилното развитие на хотелиерския бизнес. Поради това е 
важен въпроса за намаляване влиянието на сезонния фактор във 
възможно най-голяма степен.  

Въз основата на направеното в настоящото изследване 
аналитично проучване на литературни източници може да се 
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направи изводът, че сезонността и конкурентоспособността на 
хотелиерския бизнес са предмет на изследване от редица 
български и чуждестранни учени*. По въпросите свързани със 
същността на сезонността в туризма работят J. Allcock, S. Jang, 
R. Hartmann, R. BarOn, D. Freshtling, Георгиев и Апостолов. 
Описани са от R. Butler и B. Mao, J. Mazanec и K. Wöber 
моделите на проявление на сезонността. Автори като Lundtorp, 
Rassing и Wanhill, BarOn, А. Александрова, М. Нешков, М. 
Воденска и М. Асенова определят факторите, оказващи влияние 
върху сезонността. В научната литература е изследвана и 
изяснена същността на конкурентоспособността от М. Портър, 
М. Феърбанкс, Ст. Линдзи, Ив. Ангелов, Ст. Маринов, Хр. 
Хаджиниколов, М. Рибов и др. Оценката на 
конкурентоспособността е предмет на изследване от М. Рибов, 
Ст. Маринов, Хр. Хаджиниколов и др. 

Актуалността и значимостта на темата на дисертационния 
труд се определят от: 

 решаващото значение на хотелиерството за бъдещото 
развитие на туризма; 

 голямото икономическо значение на сезонността, 
поради същественото й влияние върху дейността и 
конкурентоспособността на хотелиерския бизнес; 

 сравнително малкото изследвания и липсата на 
цялостно и задълбочено изследване на сезонността в дейността 
на хотелиерския бизнес; 

 необходимостта от търсене на адекватни решения на 
такъв значим актуален проблем на развитие на хотелиерството, 
какъвто е сезонността, както и произтичащите от него настоящи 
и бъдещи предизвикателства, пред които е изправен 
хотелиерския бизнес; 

 обективната необходимост от разработване на научно-
обоснована и практически приложима методика за анализ на 
влиянието на сезонността върху конкурентоспособността в 
хотелиерския бизнес. 

Явно е, че съществува необходимост от по-детайлно 
изследване на въпросите, свързани с оценяването на влиянието 

                                                
* Изследванията са включени в Списъка на използваната литература към 
дисертационния труд 
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на сезонността върху конкурентоспособността в хотелиерския 
бизнес, както и от създаване на научно-обосновани и 
приложими в практиката механизми за тяхното решаване. Тези 
въпроси, представляващи теоретичен и практически интерес,  са 
основание и причина за избор на темата и разработване на 
настоящия дисертационен труд.  
 
       Цел и задачи на дисертационния труд 
 

Целта на дисертационния труд е да се изследва влиянието 
на сезонността върху конкурентоспособността на хотелиерския 
бизнес и да се предложат модели за преодоляване на нейните 
негативни проявления. 

За постигане на целта на изследването се поставят следните 
изследователски задачи: 

1. Дефиниране на същността и съставните елементи на 
хотелиерството, сезонността и конкурентоспособността и 
обосноваване на тяхното значение за развитие на сектора.  

2. Разкриване на връзката между сезонност и 
конкурентоспособност в хотелиерството. 

3. Разработване  на методика на оценяване на влиянието на 
сезонността върху конкурентоспособността в хотелиерския 
бизнес като се посочат методите, измерителния апарат и 
алгоритъма. 

4. Установяване и оценка на равнището на развитието на 
хотелиерския бизнес и разкриване влиянието на сезонността 
върху неговата конкурентоспособност. 

5. Предлагане на модели за преодоляване на негативното 
въздействие на сезонността върху конкурентоспособността на 
хотелиерския бизнес.  
 
       Изследователска теза 
 

Основната научна теза на дисертационното изследване е: 
конкурентоспособността на хотелиерския бизнес не може да се 
повиши без преодоляване на влиянието на сезонността в 
туризма. 
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       Обект и предмет на изследването 

 
Обект на изследването в дисертационния труд е 

сезонността във връзка с конкурентоспособността на 
предприятията от хотелиерския бизнес в България. 

Предмет на изследването е  влиянието на сезонния фактор 
върху хотелиерския бизнес и възможностите за неговото 
преодоляване с цел повишаване на конкурентоспособността му. 
 
       Методи на изследването 

 
Методологията на изследването включва използването на 

анализа, синтеза, емпиричното наблюдение, статистически 
методи – групировки, графични изображения, регресионен и 
корелационен анализи, проверка на хипотези. За нагледното 
графично представяне на резултатите е използван EXCEL на 
Microsoft. 

 
Основни информационни източници 

 
Аналитичната част на дисертационния труд се основава на 

информация от публикациите на Националния статистически 
институт и Държавната агенция по туризъм. Използвана е 
информация и от собствено анкетно проучване на 
потребителите и хотелиерите от област Благоевград и област 
Бургас. 

 
Научни уговорки 
 
Настоящото изследване е отграничено по време (2002-2009 

г.), място (за конкретни субекти на национално и регионално 
равнище) и методология (конкретно подбрани методи). 

Изследването бе съпроводено с някои затруднения, 
свързани с: 

 липсата на научни разработки по проблема за 
взаимовръзката между сезонността и 
конкурентоспособността на хотелиерския бизнес; 
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 формирането на система от показатели за измерване на 
влиянието на сезонността върху 
конкурентоспособността в хотелиерския бизнес, поради 
недостатъчната изученост на проблема в теоретичен 
аспект и липсата на научно – практически разработена 
система от индикатори за оценка; 

 липсата на официално публикувана информация за 
основни показатели - реализирани нощувки по месеци 
от чужденци и от българи в хотелите на регионално 
равнище; заетост на леглата в хотелите от българи и 
чужденци на национално и на регионално равнище; 
приходи от нощувки в хотелите от българи на 
национално и на регионално равнище. 

 
Структура и съдържание 
 
Дисертационният труд съдържа увод, изложение в три 

глави и заключение. Той е в обем 213 стандартни текстови 
страници. Използвани са 219 литературни източника. В текста 
са включени 12 таблици и 41 фигури. Към дисертационния труд 
има приложение в обем от 62 страници, което съдържа 97 
таблици. Структурата на изложението е следната: 

 
УВОД  
ГЛАВА 1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ НА 
СЕЗОННОСТТА И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА В 
ХОТЕЛИЕРСКИЯ БИЗНЕС  
1.1.Хотелиерството в икономиката и туризма  
1.2.Хотелиерският продукт като предпоставка за намаляване на 
сезонността в хотелиерския бизнес 
1.3.Сезонност в хотелиерството  
      1.3.1.Същност на проявление на сезонността в 
               хотелиерството  
      1.3.2.Причини и фактори за проявление на сезонността и за  

намаляване на нейното въздействие върху        
хотелиерството  

      1.3.3.Основни проблеми за хотелиерството, произтичащи от 
сезонността  

      1.3.4.Измерване на сезонността  
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1.4.Конкурентоспособност в хотелиерството  
      1.4.1.Същност на конкурентоспособността в хотелиерския     
               бизнес  
      1.4.2.Фактори за повишаване на конкурентоспособността на  
               хотелиерството  

  1.4.3.Измерители на конкурентоспособността на 
хотелиерството  

1.5.Взаимовръзка между сезонност и конкурентоспособност на  
      хотелиерския бизнес  
ГЛАВА 2.МЕТОДИКА ЗА АНАЛИЗИРАНЕ НА ВЛИЯНИЕТО 
НА СЕЗОННОСТТА ВЪРХУ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА 
НА ХОТЕЛИЕРСКИЯ БИЗНЕС  
2.1.Измерителен апарат за анализиране влиянието на 
сезонността върху конкурентоспособността на хотелиерския 
бизнес  
2.2.Методи на изследването  
2.3. Алгоритъм на процеса на анализиране на влиянието на 
сезонността върху конкурентоспособността на хотелиерския 
бизнес 
ГЛАВА 3.ОЦЕНКА НА ВЛИЯНИЕТО НА СЕЗОННОСТТА 
ВЪРХУ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА 
ХОТЕЛИЕРСКИЯ БИЗНЕС  
3.1.Оценка на състоянието на хотелиерския бизнес за периода 
2002-2009 г. 
3.2.Влияние на сезонността върху хотелиерския бизнес за 
периода 2002-2009 г.  
3.3.Изучаване на влиянието на сезонността върху 
конкурентоспособността 
      3.3.1.Хипотеза за влиянието на сезонността върху  
               конкурентоспособността  
      3.3.2.Потребителски избор в хотелиерството и нагласи на   
               хотелиерския бизнес  
      3.3.3.Модели за намаляване на сезонността и повишаване на  
               конкурентоспособността на хотелиерския бизнес  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
ЛИТЕРАТУРА  
ПРИЛОЖЕНИЯ  
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 II. КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА 
ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 ГЛАВА 1.МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ НА 
СЕЗОННОСТТА И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА В 
ХОТЕЛИЕРСКИЯ БИЗНЕС  

   
          В първа глава акцентът се поставя върху изследване на 

методологическите проблеми на сезонността и 
конкурентоспособността в хотелиерския бизнес. 
         Първият параграф въвежда в основните теоретични 
постановки относно същността и характерните черти на 
хотелиерството. Хотелиерството като стопанска дейност се 
разглежда от различни аспекти като: компонент на 
туристическата дестинация; съвкупност от дейности, 
осигуряващи настаняването и изхранването на туристите и 
съвкупност от услуги и материална база. Многоаспектността 
във вижданията на авторите за същността на хотелиерството 
позволява да се разграничат неговите характерни черти. 
Извежда се важната роля на хотела като стопански субект в 
създаването на продукт, специфичен по своя характер, който е 
важен компонент на цялостния туристически продукт. 
       Във втория параграф се разглежда хотелиерският продукт 
като предпоставка за намаляване на сезонността в 
хотелиерството. В тази връзка са поставени въпросите за 
същността, компонентите и особеностите на хотелиерския 
продукт. Въз основа на анализ на литературните източници се 
констатира, че хотелиерския продукт се разглежда в следните 
условни направления: удоволетворяване на потребности, 
свързани с настаняване и пребиваване и създаване на полезност 
за клиентите; удоволетворяване на потребителските изисквания; 
от гледна точка на съставляващите го компоненти и от гледна 
точка на вида на услугите. Той се дефинира като потребителна 
стойност, създадена в сферата на услугите, включваща 
материални и нематериални блага, за чието предоставяне на 
посетителите е необходимо активното въздействие на човешкия 
фактор. Разглежда се съдържанието на основните компоненти 
на хотелиерския продукт - материални, нематериални (услуги) и 
човешките ресурси. Подчертава се, че важна предпоставка за 
по-добро позициониране на хотелиерския продукт, за 
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повишаване на неговата конкурентоспособност и за намаляване 
на сезонността върху хотелиерския бизнес е към елементите на 
хотелиерския продукт да бъдат включени и туристическите 
ресурси на съответния район. В този параграф са изведени 
следните особеностите на хотелиерския продукт: неосезаемост, 
неразделност, невъзможност да се съхраняват и складират, 
многообразност, уникалност, комплексност. 
        В следващия параграф (1.3.) се разглеждат въпросите, 
свързани със сезонността в хотелиерството и са представени 
различни дефиниции. Обобщава се, че сезонността е явление, 
което се проявява в определени периоди от време. Сезонността 
в хотелиерството се определя като неравномерно разпределение 
на посещенията в местата за настаняване в рамките на годината 
под влияние на трайно действащи сезонни причини и се влияе 
от сезонността в туризма. 
        Представени са трите основни модела на сезонност, които 
според Бътлър и Мао са сезонност с един пик, сезонност с два 
пика и сезонност без изразени пикове. Изяснени са причините за 
проявление на сезонността. Първият тип причини за 
сезонността са природните, които се отнасят до периодични 
изменения в природата, произтичащи от климата и настъпването 
на годишните сезони в дадена дестинация. Към втория тип 
причини са отнесени институционалните, които по своята 
същност са в резултат от човешката дейност и политика. 
Описани са факторите за проявление на сезонността. Разгледан 
е модела на взаимодействие между факторите на привличане и 
на тласък, представящ механизма на сезонността в туризма. 
Констатира се, че важно значение за целогодишното, 
равномерно функциониране на хотелиерския бизнес имат 
факторите за намаляване на сезонността. Те са обособени в две 
групи – външни и вътрешни за хотелиерското предприятие.  

 На базата на литературния обзор се извеждат основните 
проблеми за хотелиерството, произтичащи от сезонността, а 
именно икономически и социални на фирмено, на регионално и 
на национално равнище. Подчертава се, че един от важните 
теоретико-приложни въпроси е измерването на сезонността в 
туризма, респ. в хотелиерството. То има отношение към 
установяване на степента на сезонно развитие, на силата и 
посоката (положително или отрицателно) на въздействието на 
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сезонните колебания, на продължителността на периода, 
повлиян от сезонността, на модела на сезонност в дадена 
туристическа дестинация (с един или с повече пикове). 
Установяването на тези характеристики дава възможност да се 
направят задълбочени анализи за влиянието на сезонността 
върху хотелиерството и да се предложат конкретни решения 
(модели) за преодоляване на нейното негативно влияние и за 
удължаване на туристическия сезон. Като количествен 
измерител на сезонността в туризма и в хотелиерството се 
извеждат сезонните колебания. 
 В параграф 1.4. се разглежда конкурентоспособността в 
хотелиерството. Констатира се, че един от важните фактори за 
постигане на стопански успех е конкурентоспособността. 
Поради това се изясняват и въпросите, свързани със същността 
на конкурентоспособността в хотелиерския бизнес, влияещите 
фактори и измерителите й. Конкурентоспособността на 
хотелиерския бизнес се разглежда на ниво предприятие, на 
регионално равнище през призмата на туристическата 
дестинация и на национално равнище във връзка с продукта и 
формираните конкурентни предимства.  
 Изучаването на факторите за повишаване на 
конкурентоспособността е от съществено значение за вземането 
на конкретни управленски решения, свързани с повишаването 
на конкурентоспособността на различните управленски 
равнища - предприятие, регион, отрасъл, държава.  
        Следвайки модела на М. Портър, касаещ детерминантите 
на националното предимство, като основни фактори за 
повишаване на конкурентоспособността на хотелиерството на 
макроравнище са определени: наличието на ресурси за 
осъществяването на хотелиерската дейност и за утвърждаването 
на страната като търсена туристическа дестинация; създаване на 
хотелския продукт на основата на потребителското търсене и 
предпочитания; наличието на интеграция с предприятия от 
туристическия и други отрасли; вземане на стратегически 
решения на национално равнище за развитието на 
хотелиерството като част от общата стратегия за развитие на 
туризма, засилване ролята на браншовите организации по 
отношение реализацията на националната стратегия и създаване 
на благоприятна конкурентна бизнес среда, която е 



 12

предпоставка за постигането на по-високи резултати. Към 
вътрешните фактори за конкурентоспособност са отнесени 
управленските, икономическите, техническите, ресурсните и 
организационната култура. Констатира се, че няма общоприета 
система от измерители на конкурентоспособността на 
хотелиерството. Въз основа на постановки в литературни 
източници се предлага система от конкретни количествени 
измерители на конкурентоспособността на хотелиерството. 
     Предмет на изследване в последния параграф е 
взаимовръзката между сезонността и конкурентоспособността 
на хотелиерския бизнес. Констатира се, че в изучените 
литературни източници този въпрос не е разглеждан. 
Обоснована е взаимовръзката между сезонността и 
конкурентоспособността на хотелиерския бизнес. Тя се изразява 
в равнището на търсенето; влиянието на вида и асортимента на 
хотелиерския продукт за намаляване на сезонността и 
повишаване на конкурентоспособността; качеството на 
продукта; равнището на цените и степента на натоварване на 
материалната база. На основата на изведените взаимни връзки 
може да се посочи, че между сезонността и 
конкурентоспособността съществува ярко изразена 
непосредствена зависимост, според която намаляването на 
влиянието на сезонния фактор води до нарастване на 
конкурентоспособността на хотелското предприятие и неговия 
продукт. За да се постигне този резултат е необходимо 
хотелските предприятия да насочат своя мениджмънт към: 

Първо.Изучаване на влиянието на сезонността върху 
конкурентоспособността.   

Второ.Удоволетворяване на потребителското търсене 
целогодишно чрез създаване на привлекателни, 
висококачествени продукти, богати по асортимент и съобразени 
с възможностите, които предлагат туристическите ресурси във 
всеки сезон и формиране на сезонни цени. 
       Трето.Снижаване на принудителния престой на 
материалната база в неактивните сезони, което ще повлияе 
върху повишаването на реализираните нощувки, посредством 
вземане на адекватни управленски решения и прилагане на 
модели за целогодишно използване на капацитета.  
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ГЛАВА 2.МЕТОДИКА ЗА АНАЛИЗИРАНЕ НА ВЛИЯНИЕТО 
НА СЕЗОННОСТТА ВЪРХУ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА 
НА ХОТЕЛИЕРСКИЯ БИЗНЕС  
 

В параграф 2.1. се обосновава апарат за измерване и 
анализиране влиянието на сезонността върху 
конкурентоспособността на хотелиерския бизнес. Въз основа на 
аналитичния обзор на литературни източници се подчертава 
голямата сложност на проблема по разработването на системата 
от показатели за анализ и оценка на влиянието на сезонността 
върху конкурентоспособността на хотелиерския бизнес. На 
основата на вижданията на авторите системата от показатели се 
разглежда в две групи в следните аспекти: 

  Първа група. В научната литература са изведени системи 
от показатели, свързани с туризма. Една част от тях може да се 
приложи и по отношение на хотелиерския бизнес, като основен 
елемент на туризма, тъй като в голяма степен те дават 
отражение  върху заетостта на неговата база и 
конкурентоспособността му. Такива са: показатели, свързани с 
устойчивото развитие; показатели, отразяващи 
конкурентоспособността на туристическата дестинация; 
показатели, свързани с оценка на икономическите аспекти на 
развитието на туризма; показатели, свързани с нормативната 
уредба на туризма. 

Втората група включва показатели, отнасящи се 
конкретно за хотелиерството, които се припокриват и взаимно 
се допълват. Те се разглеждат от гледна точка на анализа и 
оценката на общото състояние на хотелиерския бизнес и от 
гледна точка на характеризирането и натоварването на 
хотелиерската база. 
       Въз основа на прегледа на литературни източници за анализ 
на влиянието на сезонността върху конкурентоспособността на 
хотелиерския бизнес се възприема система от следните 
натурални и стойностни показатели: брой хотели, брой легла, 
легладенонощия, използваемост на леглата, реализирани 
нощувки, приходи от нощувки, индекси на сезонните колебания 
на реализираните нощувки и индекс на интензитет на легловата 
база. Обосновава се избора на тези показатели. 
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        В съответствие със статистическата отчетност в областта на 
туризма и хотелиерството, която е организирана на регионално 
и национално равнище, анализът на влиянието на сезонността 
върху конкурентоспособността на  хотелиерския бизнес се 
осъществява на двете равнища – национално и регионално. За 
изследването на регионално равнище са избрани областите 
Благоевград и Бургас като части съответно от Югозападния и 
Югоизточния район за планиране. Обосновават се основанията 
за избора на съответните субекти и периода и методите на 
изследване.  
         В следващия параграф се представя алгоритъм на 
процеса на анализиране на влиянието на сезонността върху 
конкурентоспособността на хотелиерския бизнес. В 
разработеният алгоритъм са разгледани всички необходими 
логически обвързани етапи на анализиране на състоянието на 
хотелиерския бизнес и влиянието на сезонността.  
 
ГЛАВА 3.ОЦЕНКА НА ВЛИЯНИЕТО НА СЕЗОННОСТТА 
ВЪРХУ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА 
ХОТЕЛИЕРСКИЯ БИЗНЕС  
 

В първия параграф се оценява състоянието на 
хотелиерския бизнес за периода 2002-2009 г. Анализът и 
оценката са направени на двете равнища – национално и 
регионално (избраните области Благоевград и Бургас), по 
система от следните показатели: брой хотели, брой легла, 
индекс на интензитет на легловата база, реализирани нощувки, 
приходи от нощувки и заетост на легловата база. На 
национално равнище оценката се основава на най – важните 
обобщаващи натурални и стойностни показатели за състоянието 
на хотелиерския бизнес. През този период  броят на хотелите се 
увеличава с нарастващи темпове, което предопределя и 
засилване на конкуренцията между тях и се отразява и върху 
нарастване на броя на леглата в страната. Наличната 
хотелиерска база показва добър интензитет. Налице е 
благоприятна тенденция по отношение на реализираните 
нощувки в хотелите в България. Преобладаваща част от 
реализираните нощувки в страната са осъществени от 
чуждестрани туристи. За периода се наблюдава нарастване на 
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общите приходи от нощувки в размер на 2,8 пъти. Приходите от 
нощувки от българи и от чужденци бележат тенденция към 
нарастване. В структурно отношение най-висок дял от тези 
приходи са осигурени от нощувки в тризвездни и четиризвездни 
хотели. Средната заетост на легловата база е ниска (33,3 %), 
което показва, че легловата база не се оползотворява 
пълноценно и се намалява ефективността от хотелиерската 
дейност. 

За анализ и оценка на състоянието на хотелиерския 
бизнес на регионално равнище, също както на национално 
равнище, са използвани най-важните обобщаващи натурални и 
стойностни показатели. Резултатите от анализа на дейността на 
хотелиерските предприятия в изследваните области показват: 

1. Броят на хотелите за област Благоевград и област 
Бургас непрекъснато нараства за периода 2002-2009 г. Това 
означава, че размерът на предлагането на морския рекреативен 
и планинския туристически пазар нараства. Бързо нарастващия 
размер на предлагането свидетелства за наличието на 
благоприятни възможности за развитието на хотелиерската 
дейност в тези области. Увеличението на броя на хотелите за 
двете области е с приблизително еднакъв размер, за област 
Благоевград е в размер на 3,6 пъти, а за област Бургас то е 3,4 
пъти. 

2. По отношение на показателя брой на леглата в хотелите 
за област Благоевград и област Бургас за изследвания период се 
наблюдава позитивна тенденция на увеличение. Това означава, 
че хотелската база в двете области се развива екстензивно, което 
в бъдеще следва да бъде преодоляно. Рязкото нарастване на 
броя на леглата през 2007  г. за област Благоевград и през 2003 
г. за област Бургас се обяснява с високия темп на растеж на 
хотелите през тези години. Като цяло сравнително висок е 
относителния дял на легловата хотелска база към леглата в 
средствата за подслон за периода и за двете области. По 
отношение на средния интензитет на легловата база в хотелите 
за област Благоевград показателя има сравнително по – ниски 
стойности от тези за област Бургас. За двете области стойността 
на средния индекс на интензивност остава по – нисък от 
средния за Европа. Това дава основание да се направи изводът, 
че наличната хотелиерска база за област Благоевград и област 
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Бургас показва сравнително добър интензитет и в същото време 
са налице благоприятни перспективи. 
          3. За изследвания период се наблюдава значително 
нарастване на реализираните нощувки за двете области. 
Преобладаващата част от реализираните нощувки в област 
Бургас за периода са осъществени от чуждестранни туристи, 
докато за област Благоевград в структурно отношение най – 
висок дял от реализираните нощувки за изследвания период, с 
изключение на 2006 г. и 2007 г. са осигурени от български 
граждани. 

   4. Като цяло за периода 2002 – 2009 г. приходите от 
нощувки в хотелите и в област Благоевград и област Бургас се 
увеличават значително като бележат позитивна тенденция на 
нарастване. Най – значително е увеличението на приходите от 
нощувки в хотелите от чужденци както в област Благоевград, 
така и в област Бургас. Освен това се установява, че 
реализираните средни приходи от нощувки от български 
граждани в хотелите за област Благоевград са близки до тези на 
чуждестранните туристи. Характерно за област Бургас е, че 
средните приходи от нощувки от българи са значително по – 
малки в сравнение с тези от чуждестранните туристи. 

5. Анализът на заетостта на легловата база в хотелите 
общо и от чужденци показват, че след 2003 г. за област Бургас 
се очертава негативна тенденция на понижение, докато за 
област Благоевград след 2002 г. се наблюдава разнопосочна 
динамика в отделните години. Данните за средната заетост на 
леглата разкриват, че за изследвания период хотелската леглова 
база в област Благоевград и област Бургас се използва 
недостатъчно. Това означава, че постигнатата заетост на леглата 
в хотелите в двете области на този етап не създава 
необходимите условия за осъществяване на икономии от 
мащаба и на тази основа за повишаване на 
конкурентоспособността на хотелиерските предприятия. Освен 
това наблюдаваното недостатъчно използване на хотелиерската 
леглова база в област Благоевград и област Бургас се дължи 
главно на влиянието на сезонния фактор. 

В параграф 3.2. се оценява влиянието на сезонността 
върху хотелиерския бизнес за периода 2002-2009 г.  
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Анализът на сезонното развитие на хотелиерския бизнес 
на национално равнище показва, че за изследвания период е 
налице ясно изразена неравномерност в общо реализираните 
нощувки, реализираните нощувки от чужденци и реализираните 
нощувки от българи в хотелите. Най-висока концентрация на 
реализираните нощувки се наблюдава през главния сезон на 
морски ваканционен туризъм. Резултатите от анализа на 
регионално равнище са: а) не се наблюдава равномерно 
изменение в общо реализираните нощувки, реализираните 
нощувки от чужденци и реализираните нощувки от българи в 
хотелите в двете области за периода 2002-2009 г., което от своя 
страна показва, че е налице сезонно развитие на хотелиерския 
бизнес; б) наблюдава се противоположна тенденция по 
отношение на най-високата концентрация на общо 
реализираните нощувки, реализираните нощувки от българи и 
от чужденци за двете области за изследвания период; в) по 
отношение на относителните дялове на реализираните нощувки 
за периода 2002-2009 г. се установява, че те остават сравнително 
ниски за област Благоевград извън сезона за зимен планински 
туризъм и за област Бургас извън сезона на морски ваканционен 
туризъм. 
 Като цяло на национално равнище се констатира, че 
влиянието на сезонните колебания е положително през периода 
на предсезон и главен сезон на морския ваканционен туризъм, 
т.е. през периода юни-септември. Стойностите на сезонните 
индекси при реализирани нощувки от чужденци в хотелите в 
България са почти два пъти по-големи в сравнение с тези 
изчислени при реализираните нощувки от българи. Негативното 
влияние на сезонността се отчита през периода на извън сезон 
на морски ваканционен и главен и следсезон за планински 
зимен туризъм. Най-силно негативно влияние на сезонността се 
наблюдава при реализираните нощувки от чужденци. 

Въз основа на резултатите от анализа на влиянието на 
сезонността върху хотелиерския бизнес на регионално равнище 
се правят следните обобщения:  

 влиянието на сезонния фактор върху общо 
реализираните нощувки, реализираните нощувки от чужденци и 
реализираните нощувки от българи е положително за област 
Бургас през периода на предсезон  и главен сезон на морски 
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ваканционен туризъм и за област Благоевград през главен и 
следсезон за зимен планински туризъм;  

 най-силно е положителното влияние на сезонните 
колебания в реализираните нощувки от чужденци за област 
Благоевград през януари и за област Бургас през август; 

 докато за област Благоевград влияние на сезонния 
фактор върху общо реализираните нощувки и тези от чужденци 
е в негативна посока за периода от април до декември, то за 
област Бургас се наблюдава негативно влияние през периода от 
октомври до май;  

 влиянието на сезонния фактор върху реализираните 
нощувки от българи е най-значително през месец август за 
област Благоевград и през месец януари за област Бургас; 

 влиянието на сезонния фактор върху реализираните 
нощувки от българи в хотелите е позитивно през периода на 
предсезон и главен сезон на морски ваканционен туризъм за 
област Бургас и през периода на предсезон и главен сезон за 
зимен планински туризъм за област Благоевград. 

В параграф 3.3. се изследва влиянието на сезонността 
върху конкурентоспособността. 

На основата на взаимовръзката между сезонността и 
конкурентоспособността е издигната хипотезата, че 
нарастването на заетостта на материалната база на 
хотелиерските предприятия ще доведе до повишаване на 
тяхната конкурентоспособност. С помощта на метода на 
статистическа проверка на хипотезата за област Благоевград и 
област Бургас е установено, че нарастването на заетостта на 
материалната база на хотелиерските предприятия в двете 
области ще доведе до увеличаване на тяхната 
конкурентоспособност. Необходимо е да се подчертае, че 
анализът на резултатите разкрива не само взаимната връзка 
между двете явления, но и че намаляването на сезонността 
въздейства положително върху конкурентоспособността и в 
този смисъл хипотезата се потвърждава. 

За установяване на възможностите за намаляване на 
сезонността и увеличаване на конкурентоспособността е 
проведено анкетно проучване на потребителския избор и 
нагласите на хотелиерския бизнес. Резултатите от анализа на 
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потребителските нагласи за област Благоевград и област Бургас 
дават възможност да се направят следните изводи: 

 основно предпочитано средство за настаняване е 
хотела, като потребителите изявяват желание да отсят главно в 
тризвездните и четиризвездните хотели; 

 много малък е делът на предпочитащите база с проста 
и автентична обстановка;  

 нагласите на туристите са за почивка главно през 
летния и зимния сезон;  

 предпочитанията на потребителите, включително и 
предявения повторен избор, са към реализиране на почивка 
предимно на море и на планина; 

 предявени са конкретни изисквания към 
характеристиките на продуктите на алтернативния туризъм;  

 основен фактор при избора на алтернативен туризъм 
са разнообразните възможности за отдих; 

 съществува голям интерес към морски и планински 
туризъм;  

 малък е делът на различните видове алтернативен 
туризъм на пазара на туристически продукти;  

 наличие на голям интерес към възможности за 
съчетаване на почивката в хотел както в морски, така и в 
планински курорт с разновидностите на алтернативния туризъм; 

 най-важният източник на информация за планиране 
на почивка е сайта на хотела или препоръка от приятели и 
роднини. 

Анализът на резултатите от анкетното проучване на 
нагласите на хотелиерския бизнес в област Благоевград и 
област Бургас разкрива, че: 

 според бизнеса сезоните оказват влияние върху 
посещенията на туристите в хотелите от двете области. 

 заетостта на материалната база е над 50 % през 
летния сезон за област Бургас и през зимния сезон за област 
Благоевград;  

 основен проблем е силното влияние на сезонността 
през летния сезон за хотелиерите от област Благоевград и през 
зимния сезон за тези от област Бургас;  

 независимо, че значителна част от хотелиерите от 
двете области правят проучвания на потребностите на 
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туристите, на сезона, в който искат да почиват и предпочитания 
към развлекателни програми, съществен е делът и на тези, които 
не са осъществявали тази дейност; 

 за по-пълно използване на базата хотелиерите от 
област Благоевград и област Бургас разработват програми за 
привличане на туристите през сезоните с най – малко 
посетители;  

 в хотелите и на двете области хотелиерите използват 
туристическите атракции главно в повече от един сезон, но не и 
целогодишно;  

 за осигуряване на целогодишна заетост на 
хотелиерските предприятия хотелиерите от областите 
Благоевград и Бургас използват главно услугите на 
туроператори и туристически агенции;  

 много малка част от хотелиерите на областите Бургас 
и Благоевград осъществяват сътрудничество с общината или 
друга организация във връзка с разработване на програма за 
използване на съществуващите туристически ресурси;  

 хотелиерите и от двете области правят реклама на 
хотела и за привличане на туристи ползват главно интернет. 

Важно значение за намаляване влиянието на сезонността 
и повишаване на конкурентоспособността на хотелиерския 
бизнес има разработването на примерни модели, които да се 
заложат в основата му. Съчетаването на практикувания 
традиционен масов туризъм, тоест на планинския (ски) и 
морския туризъм с природно-климатичните, историческите и 
социално-културните условия позволява създаването на 
комплексен хотелиерски продукт, ресурсно обусловен, който 
най-пълно ще удоволетворява потребностите на туристите и ще 
има решаващо значение за преодоляването на сезонността и 
повишаване на конкурентоспособността на хотелиерския 
бизнес. Разработените модели са съставени на базата на 
потребителските предпочитания, изтъкнати в анкетното 
проучване, определените липсващи елементи в продуктите в 
различните сезони и наличните ресурси за дадения регион. С 
тяхното прилагане може да се постигне двустранен ефект, а 
именно: 
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 1. Намаляване на влиянието на сезонния фактор и 
увеличаване на заетостта на материалната база целогодишно, а 
също така и по-равномерното й натоварване. 
 2. Повишаване на конкурентоспособността на базата на 
нарастване на потребителското търсене, увеличаване на 
продажбите и приходите. 
 За разработването на моделите е направена 
характеристика на туристическите ресурси в област Благоевград 
и област Бургас. На основата на използването на тези ресурси 
може да се разработят продукти, които да допринасят за по- 
пълно удоволетворяване на изискванията на потребителите към 
асортимента на допълнителните услуги през всички сезони. 

Установено е, че са налице благоприятните природни и 
рекреационни условия в Благоевградска област, които дават 
възможност освен планинския и ски туризъм хотелиерският 
бизнес да разнообразява своите продукти с продуктите на 
различните форми на алтернативния туризъм-познавателен, 
екотуризъм, културен, балнеолечебен, селски, ловен, риболовен, 
пешеходен, екстремен хоби туризъм (спортно катерене, 
рафтинг, каякинг, конна езда) и др. Това ще способства за 
целогодишно привличане на туристи, повишаване на заетостта 
на хотелиерската базата, намаляване негативното влияние на 
сезонността и повишаване на конкурентоспособността. На тази 
основа е предложен примерен модел, чрез чието прилагане 
може да се способства за решаването на тези проблеми в 
хотелиерството в планинските райони. В модела хотелиерският 
продукт се обвързва с елементите на продуктите на 
алтернативните видове туризъм, някои от които не са зависими 
от сезоните, а други могат да се използват в по - продължителен 
период от време.  

Моделът поставя в центъра основния елемент на 
хотелиерския продукт, който е основен елемент и на 
туристическия продукт, а именно настаняването и изхранването 
на гостите на хотела (фиг.1).  
 
 
 
 



 22

Фиг.1. Модел за комплексен хотелски продукт в 
планински район 

 
 

основен 
хотелски 
продукт 
настаняване и 
изхранаване 

Зимен сезон –ски 
туризъм 

използват се допълнителни 
елементи на следните 
видове туризъм: балнео; 
СПА; културно-
исторически; религиозен; 
лов; конгресен; бизнес; 
селски; познавателен; 
спортен; събитиен  
 

Есенен сезон 
използват се допълнителни 
елементи на следните видове 
туризъм: екологичен; голф; 
СПА;бизнес; балнео; уелнес; 
селски; културно-
исторически; лов; риболов; 
религиозен; пещерен; 
познавателен; спортен; конен; 
вело; пешеходен; събитиен; 
конгресен; екстремен хоби;  
 

Пролетен сезон 
използват се допълнителни 
елементи на следните видове 
туризъм: екологичен; голф; 
СПА; бизнес; балнео; уелнес; 
селски; културно-
исторически; лов; риболов; 
религиозен; пещерен; 
познавателен; спортен; конен; 
вело; пешеходен; събитиен; 
конгресен; екстремен хоби 
 

Летен сезон 
използват се допълнителни 
елементи на следните видове 
туризъм: екологичен; голф; 
СПА; балнео; уелнес; културно-
исторически; лов; риболов; 
религиозен; пещерен; 
познавателен; спортен; конен; 
вело; пешеходен; събитиен; 
конгресен; бизнес; екстремен 
хоби; алпинизъм; селски 
 

 
Източник:  съставен от автора 
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Той може да бъде съчетан по различен начин с 
елементите на продуктите на различните видове алтернативен 
туризъм съобразно сезоните, в които те могат да се практикуват. 
Включването на тези елементи обогатява гамата от 
допълнителни услуги, предоставяни от хотела и създава 
предпоставки за предлагането на разнообразни пакети от 
услуги. Същевременно редица от елементите, съставляващи 
комплексните хотелиерски продукти за различните сезони са 
еднакви, което е важна предпоставка за тяхното оптимално 
използване и за намаляване на разходите, свързани със 
създаването на продуктите. 

За създаването на комплексните хотелиерски продукти се 
изхожда от ресурсите на дадения регион за развитие на 
съответния туризъм. Така например за курорта Банско, който е 
типичен представител на планинския (зимен ски) туризъм, за 
създаването  на комплексните хотелиерски продукти съобразно 
сезоните могат да бъдат използвани ресурсите в непосредствена 
близост, представени в табл. 1. Посоченият модел, който е 
основан на ресурсния подход съобразно сезоните, е апробиран в 
практиката на хотел „Неви”, град Банско.  

      
                         Таблица 1. 

Съдържание на комплексните хотелиерски продукти на 
курорта Банско 

 
Сезон Вид туризъм Ресурси 
зима ски, спортен Пирин планина 

балнео, СПА минерални извори с лечебни 
свойства в Банско и в 
Добринище 

културно – 
исторически; 
религиозен 

църква „Света Троица”; църква 
„Успение Богородично”; 
Духовно – исторически център 
„Св. Отец Паисий”; 
Обидимския манастир; 
изографисаните с висока 
художествена стойност и 
уникална архитектура 
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Веляновата, Шарената, 
Даскаревата и Хаджирусковите 
къщи; постоянна иконна 
изложба "Банска художествена 
школа"; църквата „Св. Св. 
Теодор Тирон и Теодор 
Стратилат“ в с. Добърско 

познавателен занаяти: дърворезба, иконопис 
и тъкане 

селски НП „Пирин”; занаяти: 
дърворезба, иконопис и тъкане; 
традиционната банска кухня; 
автентична ахитектура и 
фолклор 

пролет екотуризъм НП „Пирин”; резервата „Баюви 
дупки – Джинджирица” 

културно-
исторически, 
религиозен 

църква „Света Троица”; църква 
„Успение Богородично”; 
Духовно – исторически център 
„Св. Отец Паисий”; 
Обидимския манастир; 
изографисаните с висока 
художествена стойност и 
уникална архитектура 
Веляновата, Шарената, 
Даскаревата и Хаджирусковите 
къщи; постоянна иконна 
изложба "Банска художествена 
школа"; етнографски обект 
валевиците в Банско; антична 
крепост в местността „Юлен”;  
късноантичната крепост Стана 
кале в местността „Калята”; 
църквата „Св. Св. Теодор 
Тирон и Теодор Стратилат“ в с. 
Добърско 

пешеходен; 
познавателен 

НП „Пирин”; резервата „Баюви 
дупки – Джинджирица” 

велотуризъм НП „Пирин” – изградените 
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велопътеки 
риболовен рибарник „Езерото”; 

микроязовир до Банско 
конен конна база в Банско 
голф голф игрище „Пирин голф” 
селски НП „Пирин”; занаяти: 

дърворезба, иконопис и тъкане; 
традиционната банска кухня; 
автентична ахитектура  

лято екотуризъм НП „Пирин”; резервата „Баюви 
дупки – Джинджирица” 

културен; 
религиозен 

църква „Света Троица”; църква 
„Успение Богородично”; 
Духовно – исторически център 
„Св. Отец Паисий”; 
Обидимския манастир; 
изографисаните с висока 
художествена стойност и 
уникална архитектура 
Веляновата, Шарената, 
Даскаревата и Хаджирусковите 
къщи; постоянна иконна 
изложба "Банска художествена 
школа"; етнографски обект 
валевиците в Банско; антична 
крепост в местността „Юлен”;  
късноантичната крепост Стана 
кале в местността „Калята”; 
църквата „Св. Св. Теодор 
Тирон и Теодор Стратилат“ в с. 
Добърско 

селски НП „Пирин”; занаяти: 
дърворезба, иконопис и тъкане; 
традиционната банска кухня; 
автентична ахитектура  

събитиен Народния събор „Пирин пее” в 
местността Предел; Джаз – 
фестивал - Банско 
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пешеходен НП „Пирин”; резервата „Баюви 
дупки – Джинджирица” 

маршрутно-
познавателен 

туристически маршрути: от 
Банско до х. „Вихрен” и езерата 
Окото, Рибното и Дългото 

алпинизъм върх Вихрен в Пирин планина 
велотуризъм НП „Пирин” – изградените 

екопътеки 
риболов рибарник „Езерото”; 

микроязовир до Банско; 
Бъндеришките, Василашките, 
Каменишките, Валявишките и 
Поповото езера в Пирин 

голф голф игрище „Пирин голф” 
конен конна база в Банско 

есен екотуризъм НП „Пирин”; резервата „Баюви 
дупки – Джинджирица” 

културен; 
религиозен 

църква „Света Троица”; църква 
„Успение Богородично”; 
Духовно – исторически център 
„Св. Отец Паисий”; 
Обидимския манастир; 
изографисаните с висока 
художествена стойност и 
уникална архитектура 
Веляновата, Шарената, 
Даскаревата и Хаджирусковите 
къщи; постоянна иконна 
изложба "Банска художествена 
школа"; етнографски обект 
валевиците в Банско; антична 
крепост в местността „Юлен”;  
късноантичната крепост Стана 
кале в местността „Калята”; 
църквата „Св. Св. Теодор 
Тирон и Теодор Стратилат“ в с. 
Добърско 

пешеходен НП „Пирин”; резервата „Баюви 
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дупки – Джинджирица” 
селски НП „Пирин”; занаяти: 

дърворезба, иконопис и тъкане; 
традиционната банска кухня; 
автентична ахитектура  

велотуризъм НП „Пирин” – изградените 
велопътеки 

риболов рибарник „Езерото”; 
микроязовир до Банско 

голф голф игрище „Пирин голф” 
конен конна база в Банско 

 
  Източник: съставена от автора 

  
Както е видно от таблицата, в случая се предлагат 

комплексни хотелиерски продукти, включващи териториално 
близки ресурси. Същевременно обаче, за създаването на такъв 
тип хотелски продукт могат да се използват и туристически 
ресурси, намиращи се на по-далечно разстояние съобразно 
желанията на посетителите на хотела. Така например може да се 
организират екскурзии до интересни  защитени местности като 
Рупите, до архитектурно-историческия резерват Мелник и 
Роженския манастир и др. 

Аналогично на модела за комплексния хотелиерски 
продукт в планински райони може да се създаде такъв и за 
районите с типично морски туризъм (фиг.2). 

За създаването на комплексните хотелски продукти 
съобразно сезоните за курорта Слънчев бряг, който е типичен 
представител на морски туризъм, могат да бъдат използвани 
ресурсите в непосредствена близост, представени в табл.2. 
Разработеният модел за курорта Слънчев бряг, основан също на 
ресурсния подход, е апробиран в практиката на Парк – хотел 
„Континентал” и хотел „Меридиан” в курорта Слънчев бряг.  
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Фиг.2. Модел за комплексен хотелски продукт в район 
с типично морски туризъм 

 
 

основен 
хотелски 
продукт 
настаняване и 
изхранаване 

Зимен сезон  
използват се допълнителни 
елементи на следните 
видове туризъм: балнео; 
СПА; културно-
исторически; религиозен; 
лов; конгресен; бизнес; 
селски; познавателен; 
спортен; събитиен; 
орнитоложки  
 

Есенен сезон 
използват се допълнителни 
елементи на следните видове 
туризъм: екологичен; голф; 
СПА;бизнес; балнео; уелнес; 
селски; лов; риболов; конен; 
културно-исторически; 
религиозен; пещерен; 
познавателен; спортен; вело; 
пешеходен; събитиен; 
конгресен; екстремен 
хоби;орнитоложки  
 

Пролетен сезон 
използват се допълнителни 
елементи на следните видове 
туризъм: екологичен; голф; 
СПА; бизнес; балнео; уелнес; 
селски; лов; риболов; вело; 
културно-исторически; 
религиозен; пещерен; конен; 
познавателен; спортен; 
пешеходен; събитиен; 
конгресен; екстремен 
хоби;орнитоложки 
 

Летен сезон – морски 
туризъм 

използват се допълнителни 
елементи на следните видове 
туризъм: екологичен; голф; СПА; 
балнео; уелнес; културно-
исторически; лов; риболов; 
религиозен; пещерен; яхтен; 
познавателен; спортен; конен; вело; 
пешеходен; събитиен; конгресен; 
бизнес; екстремен хоби; алпинизъм; 
селски; орнитоложки 
 

 
 
Източник:  съставен от автора 
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           Таблица 2. 
Съдържание на комплексните хотелиерски продукти на 

курорта Слънчев бряг 
 

Сезон Вид туризъм Ресурси 
зима балнеоложки, СПА минерални води и 

лечебна кал – Слънчев 
бряг и Поморие 

културно-
исторически; 
религиозен 

архитектурен резерват 
Несебър, намиращ се 
под закрилата на 
ЮНЕСКО; етнографски 
и археологически музеи 
в Бургас 

орнитоложки Природозащитен център 
„Пода”, разположен в 
Бургаския залив, 
изграден с цел 
наблюдение и опазване 
на птичето разнообразие 
в района; Укритие за 
наблюдение на птици 
„Атанасовско езеро”; ЗМ 
„Поморийско езеро” 

конгресен; бизнес наличие на подходяща 
база – зали, оборудване 

пролет балнеоложки, СПА минерални води и 
лечебна кал 

културно-
исторически; 
религиозен 

архитектурен резерват 
Несебър, намиращ се 
под закрилата на 
ЮНЕСКО; етнографски 
и археологически музеи 
в Бургас 

орнитоложки Природозащитен център 
„Пода”, разположен в 
Бургаския залив, 
изграден с цел 
наблюдение и опазване 
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на птичето разнообразие 
в района; Укритие за 
наблюдение на птици 
„Атанасовско езеро”; ЗМ 
„Поморийско езеро” 

екотуризъм „Пясъчни дюни” в 
Слънчев бряг и Несебър 

конгресен; бизнес наличие на подходяща 
база – зали, оборудване 

лято балнеоложки, СПА минерални води и 
лечебна кал 

орнитоложки Природозащитен център 
„Пода”, разположен в 
Бургаския залив, 
изграден с цел 
наблюдение и опазване 
на птичето разнообразие 
в района; Укритие за 
наблюдение на птици 
„Атанасовско езеро”; ЗМ 
„Поморийско езеро” 

 културно-
исторически; 
религиозен 

архитектурен резерват 
Несебър, намиращ се 
под закрилата на 
ЮНЕСКО; етнографски 
и археологически музеи 
в Бургас 

риболов Черно море 
яхтен пристанище Бургас 
спортен Черно море; пясъчна 

ивица 
събитиен "Духът на Бургас", 

фестивала на 
българската популярна 
песен „Бургас и морето” 

екотуризъм „Пясъчни дюни” в 
Слънчев бряг и Несебър 

конгресен; бизнес наличие на подходяща 
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база – зали, оборудване 
есен балнеоложки, СПА минерални води и 

лечебна кал 
културно-
исторически; 
религиозен 

архитектурен резерват 
Несебър, намиращ се 
под закрилата на 
ЮНЕСКО; етнографски 
и археологически музеи 
в Бургас 

орнитоложки Природозащитен център 
„Пода”, разположен в 
Бургаския залив, 
изграден с цел 
наблюдение и опазване 
на птичето разнообразие 
в района; Укритие за 
наблюдение на птици 
„Атанасовско езеро”; ЗМ 
„Поморийско езеро” 

екотуризъм „Пясъчни дюни” в 
Слънчев бряг и Несебър 

риболов Черно море 
спортен Черно море; пясъчна 

ивица 
конгресен; бизнес наличие на подходяща 

база – зали, оборудване 
 
  Източник: съставена от автора 

 
Необходимо е да се има предвид, че за създаването на 

комплексен хотелски продукт хотелиерите могат да използват и 
туристически ресурси, намиращи се на по-далечно разстояние. 
Така например съобразно желанията на посетителите на хотела 
те могат да организират екскурзии до архитектурния и 
археологически резерват Созопол, Братановата пещера, 
живописния каньон на р. Велека, природни забележителности 
като скалните образувания Водениците и Лъвската глава и др. 
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В тази част на изследването се изказва мнението, че 
разработените модели могат да помогнат за вземането на 
адекватни и обосновани стратегически решения, свързани със 
създаването и въвеждането на нови хотелиерски продукти, 
удоволетворяващи от една страна потребностите на клиентите и 
от друга страна способстващи за целогодишно използване на 
хотелиерската база и повишаване на конкурентните предимства 
на хотелиерския бизнес. Прилагането на тези модели ще 
допринесе за по-доброто позициониране на дадения хотел на 
туристическия пазар, повишаването конкурентоспособността и 
на туристическата дестинация и решаването на такива 
проблеми, произтичащи от сезоността, като неефективно 
използване на хотелската материална база, ниска годишна 
възвръщаемост на капитала, променливо търсене, текучество и 
демотивация на персонала, отразяващи се съществено върху 
качеството на извършваните дейности и предлаганите продукти. 
Безспорно то ще позволи да се създават  устойчиви хотелиерски 
продукти в дългосрочна перспектива. 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
В заключението се обобщават постигнатите резултати, 

получени при разработването на  дисертационния труд. Въз 
основа на това се формулират основните изводи и се очертават 
насоките за допълнителни бъдещи изследвания в разглежданата 
предметна област. 
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III. СПРАВКА ЗА ПРИНОСИТЕ В ДИСЕРТАЦИОННИЯ 
ТРУД 
  
1. На основата на систематизирането и обобщаването на 
теоретичните постановки за сезонността и 
конкурентоспособността в туризма са изведени основни 
методологически проблеми за изследваните явления, отнасящи 
се за хотелиерския бизнес. 
 
2. Обоснована е теоретически взаимовръзката между 
сезонността и конкурентоспособността в хотелиерския бизнес и 
са изведени резултатите от конкретни статистически данни. 
 
3. Разработена е методика за анализиране и оценяване на 
влиянието на сезонността върху конкурентоспособността в 
хотелиерския бизнес и е предложен алгоритъм за нейното 
прилагане. 
 
4. Направена е оценка на влиянието на сезонността върху 
конкурентоспособността на хотелиерския бизнес. 
 
5. На основата на резултатите от анкетни проучвания са 
предложени апробирани в практиката модели на комплексни 
хотелски продукти, изградени на базата на наличните 
туристически ресурси съобразно  съответните сезони, целящи 
намаляване влиянието на сезонния фактор и повишаване на 
конкурентоспособността на хотелския бизнес. 
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