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I. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 
 

1. Актуалност и значимост на проблематиката 
Със своето динамично развитие през последните десетилетия туриз-

мът се доказа като един от най-значимите стопански отрасли, създаващ 10-
13% от брутния вътрешен продукт както в страната, така и на междуна-
родните пазари. Източник на значителен брой работни места и валута, 
силно влияещ върху разнородни икономически, обществени и екологични 
въроси, секторът се явява фактор в устойчивото развитие на обществото. 
Високите темпове на растеж обуславят нарастване на търсенето и през ид-
ните периоди, което превръща отрасъла в приоритетен на световно и наци-
онално равнище за много държави, включително България. 

Наред с положителните си влияния, туризмът оказва обаче и ред не-
гативни въздействия в обществото и околната среда като напр. промените 
в състоянието на флора, фауна и най-вече на климата, очертаващите се де-
фицити на природни ресурси (енергоизточници, вода), разрушаване на 
екосистеми, предизвикателствата във връзка с разпределението и качест-
вото на работната сила,  и др. Често богатите страни са по-способни да се 
възползват от туризъм, отколкото бедните, въпреки че слабо развитите 
страни имат спешната необходимост от доходите, заетостта и общото по-
вишаване на стандарта на живот, те са най-малко способни да реализират 
тези ползи с помощта на туризма въпреки бързото му развитие. Сред при-
чините за това са мащабно изтичане на приходите от туризъм от страната 
домакин, изключване на местните предприятия и продукти и много други 
действия от страна на туристи и туристическите фирми. Всичко това по-
вишава значимостта на целенасочени усилия за устойчиво развитие и ин-
тегриране на социална отговорност във всички операции на актьорите от 
туристическата сцена. Необходимо е социално отговорно поведение от 
широк кръг заинтересовани страни, но най-вече корпоративна социална 
отговорност (КСО) от страна на бизнеса. 

КСО отдавна не е просто модерна тема и лукс за стопанските предп-
риятия, тя се превърна в ключово понятие за фирмена култура, както и в 
предпоставка за конкурентоспособност и дългосрочни икономически ус-
пехи. Вече над 50 години икономистите в Северна Америка залагат на 
КСО базирани концепции, а от средата на 90-те КСО навлезе като модерна 
тема и в развитите европейски пазари. Компании, чиято основна дейност 
замърсява околната среда или създава социални проблеми излагат на риск 
не само репутацията си и финансовата си стойност (особено представени 
на борсата фирми), но и цялостния си резултат и съществуване. Поведение, 
несъгласувано с устойчивото развитие води до неблагоприятно съотноше-
ние между риска и шанса и това кара инвеститори и анализатори да се съ-

3



образяват с екологични и социални аспекти в дейността на една компания, 
когато определят нейната стойност. 

Значението на КСО придобива и ще придобива все повече влияние 
при избора на стратегически бизнеспартньор. Възникнаха понятието 
„КСО-рейтинг“ и рейтингови класации и все повече фирми си позволяват 
да назначават КСО-експерти и публикуват редовно КСО-доклади за дей-
ността си. За все по-често прилагане на КСО-интегрирани концепции съ-
действа и промяната в отношението на много потребители, които все по-
често се влияят при взимане на решение за покупка от екологичните и со-
циални действия на фирмите. Принципно целта на всяко стопанско предп-
риятие е увеличение на печалбата, но в дискусията за КСО често директ-
ното влияние на нейното прилагане върху крайния финансов резултат не е 
изцяло водещ, а често и трудно измерим. Изследователите все още спорят 
за директните връзки между КСО и финансовата печалба.  

От друга страна глобализацията, динамичното развитие на информа-
ционните и комуникационни технологии (ИКТ), както и рецесивните през 
последните години процеси, често наричани икономическа криза промениха 
из основи начина на действие на икономическите субекти и изведоха на 
преден план способността им да се конкурират на световно ниво, нерядко с 
доминиращо над финансовите резултати значение. Особено в туризма тези 
процеси доведоха до сътресения и тотален реинжинеринг на съществуващи-
те бизнес практики. Конкурентоспособността на туристическите фирми се 
превърна в крайъгълния камък, начина за оцеляване и необходимо условие. 

Всичко това обуславя актуалността на разглежданата в настоящата 
разработка проблематика, продиктувана най-вече от необходимостта за 
непрестанна актуализация и прилагането на съвременни методи и практики 
в управлението на този динамичен и комплексен отрасъл. Значимостта на 
изследваната проблематика е свързана с ролята на туристическите фирми и 
на отрасъла изцяло в приноса за развитието на устойчив туризъм в частност, 
и като общо за устойчиво развитие. Особено внимание заслужава темата за 
връзката между КСО и конкурентоспособността. Необходимо е да се изс-
ледва влиянието на КСО, както и да се разработи научно-методическа осно-
ва за интегрирането и мониторинга на КСО в основната дейност с цел по-
добряване на конкурентоспособността на туристическите фирми. 

Анализът на научната литература и практика показа, че теорията и 
методологията за повишаването на конкурентоспособността на туристи-
ческите фирми чрез КСО са недостатъчно разработени. В областта на 
фирмената конкурентоспособност слабо са разучени факторите и източни-
ците за формиране и развитие на конкурентоспособността на туристичес-
ките фирми, нейните взаимовръзки с интегрирането на КСО в основните 
бизнес операции на туристическите фирми и механизмите за повишаване 
на тяхната конкурентоспособност, особено с инструментите на КСО. Изяс-
няването на тези взаимовръзки и механизмите за въздействия върху тях е 
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изключително важно като основа за взимане на управленски решения и 
може да спомогне за укрепването на способността на туристическите 
предприятия в изграждането на целенасочена и дългосрочна визия за сто-
панската си дейност в съответсвие с динамично променящата се пазарна 
конюнктура. 

Практическата значимост на изследването се съдържа във възмож-
ността, резултатите от него да бъдат използвани в туристическите предп-
риятия при разработването на фирмените им КСО-базирани или цялостни 
стратегии с цел актуализиране и адаптация към условията на съвременната 
бизнес среда като по този начин те повишават своята конкурентоспособ-
ност. Предлаганите насоки могат да съдействат и за подобряването въз-
действията на фирмите върху обществото като цяло, с което да бъде пос-
тигнат и принос за устойчивото му развитие. 

2. Авторова теза, обект и предмет на изследването 
В настоящия дисертационен труд се защитава тезата, че прилагането 

на КСО в дейността на фирмите може да представлява мощен инструмент 
не само за постигане на социални и екологични ползи за обществото, но и 
за повишаване на конкурентоспособността на туристическите предприя-
тия. Това е в резултат на подобрената репутация на фирмата, повишената 
мотивация на служителите, повишеното доверие на клиенти, доставчици и 
други заинтересовани страни, повишената потребителска стойност на про-
дукта и оптимизирането на разходите чрез екологичните действия. 

Изследователска теза: Чрез интегриране/прилагане на КСО може да 
се въздейства и постигне повишаване на фирмената конкурентоспособност 
на туристическите предприятия.  

Изследователската теза се доказва чрез следните хипотеза и антитеза: 
Хипотеза: Повишаването на степента на прилагане на КСО при ту-

ристическите предприятия оказва положително влияние върху факторите на 
фирмената им конкурентоспособност, което води до нейното повишаване. 

Антитеза: Повишаването на степента на прилагане на КСО не води 
до изменения на факторите на КСП, респ. фирмената КСП като общо и до-
колкото има такова, то е случайно. 

Обект на изследването в дисертационния труд е поведението на  ту-
ристическите предприятия, предоставящи основни туристически услуги, 
като хотелиерство, туристическо ресторан-тьорство, туристически агенции 
и туроператорство по отношение на интегрираната в действията им соци-
ална отговорност или още загриженост за собствените въздействия върху 
обществото и околната среда. 

Предмет на изследването е фирмената конкурентоспособност на ту-
ристическите предприятия и по-конкретно нейното евентуално изменение 
в резултат на интегрирането/прилагането на социално-отговорни практики 
в основната стопанска дейност или още, какви са ефектите от КСО-
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практиките върху факторите за създаване и поддържане на конкурентни 
предимства. 

 
3. Цел и задачи на изследването 

 Основна цел на настоящото научно изследване е да се изследва 
връзката между прилаганите социално отговорни практики и конкуренто-
способността в туристическия бранш. 

Основни задачи, които си поставя изследването са: 
- Да се анализира и изясни понятието КСО от гледна точка на същност 

и проявления, както и да се анализират нейните особеностите в ту-
ризма; 

- Да се определят факторите върху конкурентоспособността на турис-
тическите фирми, както и да се проучат и определят връзките между 
тях и прилагането на КСО; 

- Да се определят и систематизират критерии и индикатори, както и да 
се разработи методика за анализ и оценка на прилагането на КСО в 
дейността на туристическите фирми; 

- Да се разработи програма за оползотворяване на възможностите на 
КСО за повишаване на конкурентоспособността на туристическите 
предприятия; 

- Да се формират и обосноват изводи, насоки и препоръки за прилага-
нето на КСО в туристическите предприятия. 
 
4. Методология на изследването 
За целите на изследването е използван разнообразен методически 

апарат. Теоретичните и методологични основи се базират на задълбочено 
проучване в областта на КСО и конкурентоспособността като общо, както 
и в частност в областта на туризма на широк кръг от чуждестранни и бъл-
гарски литературни източници, на основата на които са направени обоб-
щения и систематизирани изводи. В процеса на подготовка на разработката 
са използвани както първични, така и вторични източници на информация: 
национални статистически данни, информация, предоставена от търговски 
и браншови организации, от български туристически предприятия, от ин-
тернет, както и от средствата за масова информация. С оглед интерпрета-
ция на събраните по изследователската проблематика данни и формулира-
не на аргументирани изводи, в разработката са използвани различни коли-
чествени и качествени техники към описателния, сравнителния и истори-
ческия метод, метода на наблюдението и експертната оценка, дедуктивния 
и аналитичния метод, математически методи (статистически анализи, бал-
ни скали), социологическия (анкетно проучване, интервюта и фокус групи 
с представители на бизнес), изучаване на добри практики и положителен 
опит по темата на дисертацията. 

 

6



5. Ограничения и трудности 
При разработката на настоящия труд са възприети някои ограниче-

ния от различен характер, които могат да бъдат систематизирани както 
следва: 

– Поради ограниченията в обема настоящият труд се фокусира само 
към обекти, предлагащи основни туристически услуги, докато доставчици-
те на допълнителни туристически услуги, често неизмененна част на ту-
ристическите пакети не попадат в обхвата на изследването. Също поради 
това и самите доставчици на основни туристически услуги са обследвани 
по обстойно в подсекторите хотелиерство и туроператорство, докато обек-
ти като ресторантьори и туристически агенти не са включени; 

– Конкурентоспособността на туристическите фирми също е сама по 
себе си изключително обширна и обхватна тема. Отново с оглед на лими-
тирането на обема от една страна, изследването се съсредоточава върху 
нейните проявления на фирмено развнище, а регионалното и продуктовото 
развнище не са разглеждани подробно. От друга страна, причина за това 
ограничение се явяват и съображенията за по-скоро стратегическия харак-
тер на КСО-практиките и по-слабо изразен продуктов характер на тези 
действия; 

– Ограничената информация на български език налага проучването и 
използването на голям брой чуждестранни източници. 

В процеса на изследването авторът се натъкна на следните трудности: 
– Труден достъп до литературни източници в България. Литература-

та по темите за КСО и конкурентоспособност в туризма в България е доста 
ограничена. 

– Трудности при провеждането на емпиричното изследване сред ком-
паниите в България, произтичащо от нежеланието на мнозинството от тях 
да участват в него, както и малкия брой на фирмите, възприели съзнателно 
КСО в своите действия. 

  
II. СТРУКТУРА И СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 
1. Структура на дисертационния труд 
Структурата се състои от увод, три глави, заключение, библиографс-

ка справка с 97 източника, от които 20 на кирилица и 77 на латиница. Ос-
новният текст е изложен на 214 страници и съдържа 31 таблици, 13 фигури 
и 8 приложения.  

Уводната част представя накратко труда и неговите цели. Първа гла-
ва има въвеждащ характер и позовавайки се на научната литература разг-
лежда съвременните теоретични постановки по същността на КСО и исто-
рическата еволюция на разбирането за нея, както и нейните  особености в 
туристическата индустрия. От друга страна се фокусира задълбочено вър-
ху темата за фирмената конкурентоспособност като общо и конкретно при 

7



туристическите фирми, както и върху нейните детерминанти и връзката 
между тях и КСО.  

Втора глава е концентрирана върху методологическите въпроси при 
определянето на критерии и индикатори за анализ и оценка на прилагането 
на КСО при туристическите фирми, както и върху методите за анализ и 
оценка на прилагането на КСО. Въз основа на теорията в заключителната ѝ 
част е предложена методика за анализ и оценка на процеса на прилагането 
на КСО в туристическото предприятие.  
 Глава трета е с приложен характер и показва, как КСО може да бъде 
използвана за повишаването на конкурентоспособността на туристически-
те предприятия. Представени са подробно добри практики в хотелиерство-
то и туроператорството. За доказване на изследователската теза е проведе-
но емпирично изследване на конкурентоспособността на туристически 
фирми, интегрирали в дейността си КСО. С помощта на предложената във 
Втора глава методология е извършен анализ и оценка на процеса на прила-
гане на КСО на туристически предприятия. Въз основа на резултатите е 
предложена програма за повишаване на конкурентоспособността на турис-
тическите предприятия чрез възможностите на КСО. В заключение са 
очертани насоки и формулирани препоръки за използване възможностите 
на КСО за повишаването на конкурентноспособността на туристическите 
фирми. 
 

2. Съдържание на дисертационния труд 
УВОД 
 

Глава първа 
ТЕОРЕТИЧНИ ВЪПРОСИ НА ПОВИШАВАНЕТО НА КОНКУРЕН-
ТОСПОСОБНОСТТА НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ФИРМИ ЧРЕЗ КСО 
1. Еволюция на мисълта за КСО 
2. Същност и особености на КСО в туризма 
3. Детерминанти на конкурентоспособността на туристическите фирми 
4. Влияние на КСО върху конкурентоспособността на туристическите 

фирми 
 

Глава втора 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ ВЪПРОСИ НА ПОВИШАВАНЕТО НА 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ФИРМИ 
ЧРЕЗ КСО 
1. Критерии и показатели за анализ и оценка на прилагането на КСО в 

практиката на туристическото предприятие 
2. Методи за анализ и оценка на прилагането на КСО в практиката на ту-

ристическото предприятие 
3. Разработване на методика за анализ и оценка на прилагането на КСО в 

дейността на туристическото предприятие 
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Глава трета 
ПРИЛОЖНИ ВЪПРОСИ НА ПОВИШАВАНЕТО НА КОНКУРЕНТО-
СПОСОБНОСТТА НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ФИРМИ ЧРЕЗ КСО  

1. Добри практики 
2. Анализ и оценка на приложението на КСО в реални условия на туристи-

ческите предприятия 
3. Разработване на програма за оползотворяване на възможностите на КСО 

за повишаване на конкурентоспособността на туристическите фирми 
4. Изводи и препоръки за подобряване използването на КСО в изследвани-
те туристически предприятия 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
БИБЛИОГРАФИЯ 
ПРИЛОЖЕНИЯ 
 
 
I. СИНТЕЗИРАНО СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 
П Ъ Р В А   Г Л А В А 

ТЕОРЕТИЧНИ ВЪПРОСИ НА ПОВИШАВАНЕТО НА КОНКУРЕН-
ТОСПОСОБНОСТТА НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ФИРМИ ЧРЕЗ КСО 

 
Параграф 1 „Еволюция на мисълта за КСО“ 
В първата част от главата се прави ретроспективен преглед на исто-

рическите събития, оказали значително отражение върху развитието на 
мисълта за КСО както в международен план, така и в България като при 
последните се акцентира допълнително на проявите в областта на туризма. 
Прегледани са множество публикации както на български, така и на чужди 
автори на тази тематика, свързани със събития, повлияли върху етаблира-
нето на КСО като понятие и същност. Установено бе, че мисълта за КСО 
претърпява едно значително развитие през годините. Зародено като задъл-
жение на бизнеса да допринася благотворително за различни социални 
инициативи, тя се превръща постепенно в маркетингова стратегия, за да 
прерастне в последствие в част от цялостната корпоративна стратегия на 
модерните компании, а дори и в начин на бизнес. Представени са в табли-
чен вид събитията, оказали най-силно влияние върху развитието на КСО, 
както в международен, така и в национален план, като специално място е 
отредено на насочените към туризма.  

Извършената ретроспекция е последвана от преглед на научната ли-
тература за КСО. Разграничени са две школи на мислене: тези, които смя-
тат, че отговорността на бизнеса е само  финансовата печалба при спазване 
на законовите норми и минимални етични норми (Levitt1, Friedman2) и те-

                                                            
1 Levitt, T. The dangers of social responsibility. Harvard Business Review, 36(5), 1958, pp 41-50. 
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зи, които смятат, че бизнесът следва да поеме повече отговорности спрямо 
обществото (McGuire,3 Caroll4, Epstein5). Най-разпространените доводи на 
„противниците” на идеята за КСО са, че тези разходи са излишни, повиша-
ват крайните цени на продуктите и услугите и в крайна сметка се заплащат 
не от компаниите, а от самите потребители. Също според тях, тези дейнос-
ти често се извършват от неспециалисти в тази област, което обуславя и не 
винаги най-рационалните решения, които освен споменатото трудно могат 
да бъдат измерени и оценени, а и като цяло противоречат на икономичес-
ките принципи за намаляване на разходите и увеличаване на печалбата.  

В отговор последователите на идеята за КСО изтъкват доводи като 
по-добър корпоративен имидж и влияние в следствие на нейното прилага-
не, по-добро позициониране на марката, откъдето и по-добри възможности 
за привличане и задържане на служители, инвеститори и клиенти, откъдето 
от своя страна по-голям пазарен дял, повече продажби като в същото време 
следва да се отбележат и спечелените за обществото ползи. Също така те 
считат, че увеличаването на печалбата следва да е втората цел на предпри-
ятието, а първата и основна цел е да се гарантира нейното оцеляване. То от 
своя страна зависи от обществото, чието очакване спрямо предприятията е 
променливо. Така че фирмите следва да са  отговорни не само към собст-
вениците, но също и към обществото като по този начин гарантират и дру-
ги ползи за фирмата. 

Направен е анализ на понятийния апарат, разгледани са различни 
схващания. Обърнато е внимание на повлияни от географски и културни 
различия подходи. Въпреки растящия брой на публикации дефиницията на 
КСО остава дълго едно неясно и двусмислено понятие. Дори към сегашно 
време няма абсолютно общоприети дефиниции, което води до различни 
интерпретации на понятията, както и фриволното им използване и смесва-
не понякога. В заключение е обоснована авторовата позиция и определена 
работната дефиниция, а именно представената с Европейската стратегия за 
КСО 2011-2014 от Европейската комисия прецизирана дефиниция: 
КСО е отговорността на предприятията/организациите за техните 
въздействия върху обществото. 

При това спазването на приложимото законодателство, както и на 
колективните споразумения между социалните партньори, е предпоставка 
за постигане на тази отговорност. За да изпълнят напълно своята КСО, 
предприятията трябва да работят за създаване на механизъм, чрез който в 
техните бизнес операции и основната им стратегия да се интегрира загри-

                                                                                                                                                                                          
2 Friedman, M. The social responsibility of business is to increase its profits. New York Times Magazine, Sep-
tember 13, 32, 1970, reprinted in Hoffman WM. 
3 McGuiere, J.B. Business and society. McGraw-Hill, New York, 1963. 
4 Caroll, A.B. The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the moral management of organizational 
stakeholders. Business Horizons, July-August 1991; 
5 Epstein, E.M. The corporate social policy process: beyond business ethics. Corporate social responsibility and 
corporate social responsiveness. Calif Manage Rev, 1987, 29:99-114. 
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женост за социални, екологични, етични въпроси, както и въпроси по 
човешки права и интересите на потребителите в тясно сътрудничество с 
всички заинтересовани страни, с цел увеличаване на създаването на 
споделена стойност за всички заинтересовани страни и обществото като 
цяло и идентифициране, предотвратяване и смекчаване на евентуалните 
им неблагоприятни въздействия6. 

Действията на фирмата, изразяващи поемането на ангажимент за 
намаляване на негативните и увеличаване на позитивните въздействия се 
нарича КСО-практика или КСО-инициатива. Ключови характеристики 
на КСО са нейните прозрачност и отчетност, справедливостта (спра-
ведливо заплащане, борба с корупцията и дискриминацията и др.), соли-
дарността (включване на хора в неравностойно положение, въвличане на 
местното население и др.), кооперативността (въвличане на заинтересо-
ваните партньори при взимане на стратегически решения) и споделянето 
на социалния напредък с другите фирми в стремежа към устойчиво разви-
тие (УР). 

Разгледани са различни модели, описващи същността на КСО като 
класическия първи модел на Caroll (фиг.1 вляво), модифициран често от 
негови опоненти, както и от самия него в последствие (фиг.1 вдясно). В 
първоначалния вариант той определя 4 нива на КСО. На 1-во ниво, той 
поставя Икономическата отговорност, тоест задължителната необходимост 
от постигане на печалба. На 2-ро ниво е Законовата отговорност: при свои-
те действия компаниите се длъжни да спазват законовите разпоредби. Тези 
две нива са задължителни, докато следващите две са желателни и очаквани 
от обществото. 3-то ниво е Етичната отговорност – придържане към опре-
делени етични норми. 4-то ниво е Филантропска отговорност – доброволно 
поемане на дейности, които не се очакват от нея в етичен смисъл. 

Фиг. 1. Пирамида на КСО (вляво: Caroll7,вдясно: Schwarz&Caroll8). 

                                                            
6 European Commission, 2011. 
7 Caroll, A.B., 1991. 
8 Schwarz, M.S., Carroll, A.B. Corporate social responsibility: a three-domain approach. Business Ethics Quar-
terly, Vol. 13 No. 4, 2003, pp. 503-30. 
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Основните критики на пирамидата на Caroll са по отношение на йе-
рархията на отговорностите, които създава тази подредба. В новия модел 
тя е елиминирана чрез три основни и равноправни области – икономичес-
ки, етични и легални отговорности. В заключение са описани някои от най-
разпространените теории за КСО като Теория на заинтересованите страни 
(Stakeholder theory), Теория на социалните договори (Social contract theory) 
и Теория на корпоративното гражданство (Corporate citizenship theory).  

Параграф 2 „Същност и особености на КСО в туризма“ 
Дискутирана е значимостта на туристическата индустрия, нейните 

въздействия върху обществото и околната среда, същността на устойчивия 
и отговорния туризъм. Подчертана е необходимостта от стремеж и полага-
не на усилия за постигане на неговата устойчивост, което се постига чрез 
КСО и нейното интегриране във всички действия на туристическите фир-
ми и взаимодействията им с техните заинтересовани страни. От същността 
на устойчивия и отговорния туризъм е изведено, че социално-отговорни 
фирми в туризма са тези, при които туризмът: 
1) се стреми да свежда до минимум негативните социални, икономичес-

ки и екологични въздействия; 
2) генерира по-големи икономически ползи и повишава благосъстояние-

то на местните общности; 
3) подобрява условията на труд и достъп до индустрията; 
4) въвлича местните хора в решенията, които засягат техния живот и 

шансове в живота; 
5) прави положителен принос към опазването на природното и култур-

ното наследство, насърчавайки разнообразието; 
6) осигурява по-приятни изживявания за туристи чрез по-съдържателни 

връзки с местните хора, както и по-добро разбиране на местните кул-
турни, социални и екологични въпроси; 

7) осигурява достъп за хора в неравностойно положение; 
8) е чувствителен в културно отношение, насърчава уважението между 

туристи и домакини и изгражда местно самочувствие и увереност. 
Дефинирани са понятията КСО в туризма и КСО-практики в туриз-

ма. Направена е типология на КСО-практиките в туризма, изхождайки от 
естеството на туристическата дейност, а именно: 

 
1) Трудови условия и човешки права 

Справедливи условия на труд; Заплата над екзистенц-минимума; Полово 
равенство; Подобряване качеството на работното място; Борба с дискри-
минацията; Защита на децата от сексуална и икономическа експлоатация; 
Подкрепа на групи в неравностойно положение; Спазване на законовите 
трудови права и норми; Доброволни кодекси; Борба с корупцията и др. 
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2) Опазване на околната среда и създаване на екологични продукти  
Мерки за защита на околната среда; Ефективно ползване на ресурси-

те; Предпочитано ползване на ресурси от възобновяеми източници; Изпол-
зване на екологично щадящ транспорт по възможност; Продължителност 
на пътуването в съответствие с разстоянието до дестинацията; Информи-
ране на потребителите за отделените вредни емисии на конкретното пъту-
ване; Компенсиране на отделените CO2 емисии; Предпочитано включване 
на дестинации с доказана отговорност към околната среда и човешките 
права и т. н. 

3) Развитие на местните общности 
Зачитане на обществото, културата и нуждите на местното население 

в страната-домакин; Участие на местните жители в проектирането и ико-
номическите ползи от туризма; Наемане на служители от региона и насър-
чаване на обучението; Плащане на данъци и местни такси; Доброволни 
инициативи на фирмата: партньорства, спонсорство и т.н. 

4) Бизнес партньори, доставчици и потребители 
Избор на доставчици не само според цената, а и според произхода с 

приоритети към местни и/или семейни фирми в целевата дестинация, както 
и фирми, които отговарят на социалните и екологични стандарти; Спра-
ведливи и разумни цени, осигуряващи покриване на разходите и екзис-
тенц-минимума за доставчиците; Взаимно уважение, надеждност, прозрач-
ност и отчетност и др. 

КСО-практиките навлизат в туристическия сектор още в края на 
1990 г., пионери са големите  международни хотелски корпорации. Меж-
дувременно много международни хотелиерски вериги са интегрирали мер-
ки за КСО и публикуват редовно годишните си КСО-отчети на своите ин-
тернет страници. Непрекъснато се увеличава броя на компаниите в бран-
ша, които редовно регистрират своите отчети при GRI - глобалната иници-
атива за отчетност по КСО. Опазване на околната среда, справедливи ус-
ловия на труд  на работниците и служителите и приносът за благосъстоя-
нието на местните общности са все по-често ключови въпроси и в страте-
гиите на големите международни туроператори. За клиенти и служители 
интегрирането на КСО се превръща все повече в по-важния елемент при 
избор на компания. В свое качествено изследване UNWTO установява, че 
туристическите фирми все по-активно се включват в КСО-инициативи ка-
то обръщат внимание на всички три аспекта на УР, а именно 35% от изс-
ледваните фирми прилагат екологични, 28% социални, 16% икономически 
инициативи и 21% от тях прилагалат мултиподходи, включващи комплекс 
от инициативи Инициативите са преобладаващо в областта на вътрешното 
управление (40%), подкрепа за местната общност (34%) и взаимоотноше-
ния с доставчиците (17%). Сравнително рядко се прилагат инициативи в 
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областта на връзките с клиенти (6%) и въвличане и кооперативност с раз-
личните заинтересовани страни9. 

Разгледани са и някои от по-разпространените интернационални ини-
циативи и кодекси, база на КСО в туризма, като напр. Кодекс за закрила на 
децата от сексуално насилиe в туризма, Глобален етичен кодекс в туризма, 
Инициатива на туроператорите за развитие на устойчив туризъм и др.  

 
Параграф 3 „Детерминанти на конкурентоспособността на ту-

ристическите фирми“ 
В този параграф се анализира икономическата категория конку-

рентоспособност (КСП) и нейните детерминанти. Глобализацията, раз-
витието на комуникационните технологии и особено динамично проме-
нящата се пазарна среда изостриха значително конкурентната борба на 
икономическите субекти и изведоха на предна позиция конкурентоспо-
собността и я превръщат в едно от най-необходимите и същевременно 
мощни средства за запазване на съществуващи и постигане на нови кон-
курентни позиции. 

За изясняване на същността и факторите първоначално е извършен 
преглед на научната литература по тематиката. Установено бе, че въпре-
ки големия брой публикации по темата няма общовалидна дефиния и тя 
бива интерпретирана по различни начини, откъдето произлизат различия 
и в методите за нейния анализ, оценка и способите за нейното повиша-
ване. Разгледани са различни трактовки, започвайки от ранните иконо-
мически теории. Еднозначно и безспорно академичните среди приемат 
КСП като способност или още умение за конкуренция, но различията в 
множеството определения и видове произлизат от детерминирането на 
субектите и предмета на конкуренцията, откъдето и се класифицират на 
конкурентоспособност на национално (макрониво), регионално (мезони-
во), фирмено (микрониво) и дори продуктово равнище. Следва обаче да 
се отбележи, че различните равнища са силно обвързани, тъй като КСП 
на държавата/региона е в пряка зависимост от тази на опериращите на 
нейна територия организации и предприятия, която от своя страна е в 
релация с тази на предлаганите от самите тях продукти и услуги. 
 Акцентирано е на фирмената КСП, която е от интерес за целите на 
настоящия труд, обусловено от неговия обект и предмет. Разгледани са 
подробно различни становища както на чужди, така и на български ав-
тори. Някои от тях насочват вниманието си към КСП на продукцията, 
други изследват качеството на работния процес, трети акцентират на ре-
зултатите от дейността на предприятието. КСП бива определена като 
способността на фирмата да създава и пласира стоки и услуги по-добре 
от тези, предложени от нейни конкуренти; като степента, с която фир-
                                                            
9 UNWTO. Tourism and the Millennium Development Goals. Madrid, 2010. p. 8-11  
http://www.unwto.org/tourism&mdgsezine/ (01.12.2012) 
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мите в дадена област могат да се конкурират с подобни на други места; 
като производителността, с която компаниите могат да използват труда, 
капитала и природни ресурси за производство на висококачествени сто-
ки и услуги. Други изследователи акцентират на ресурсната обезпече-
ност на фирмата и тяхното ефективно и/или рентабилно управление. 
Анализът на различните схващания е обвързан и с конкретизиране на 
основни характеристики на понятието като адаптивност, устойчивост, 
динамичност и ефективност, както и тези на конкурентните предимст-
ва. Изложена е и авторовата позиция, че употребата трябва да бъде вина-
ги предшествана от ясно дефиниране на конкретното разбиране на поня-
тието, тъй като КСП е в същността си една сравнителна категория и 
трябва да се обследва при идентични обстоятелства, за да се постигне 
сравнимост на резултатите/данните. Поради тази причина за работна де-
финиция се приема една от най-използваните от българските изследова-
тели, а именно: 

Конкурентоспособността на предприятието е способността 
му чрез непрекъснато обновяване и усъвършенстване да създава и 
устойчиво да поддържа конкурентни предимства, водещи до високи 
стопански резултати в дългосрочен план.10 

Направеният литературен преглед позволява също да се обобщи, 
че основните методи за повишаване на КСП на фирмата са чрез  увели-
чаване   на   потребителската стойност (качествени промени в парамет-
рите на продукта) или чрез намаляване на разходите по неговото създа-
ване, а от там и намаляване на цената на крайния продукт, откъдето 
всъщност произлизат понятията  качествена (неценова) и ценова конку-
рентоспособност. Освен конкурентните стратегии на Портър - лидерст-
во в разходите, стратегии на диференциране и фокусиране11, в новите 
икономически теории, основани на ресурсните предимства за такава 
стратегия се приема и повишаване степента на интелектуалния капитал, 
което оказва пряко влияние върху характеристики като гъвкавост, адап-
тивност, иновативност и подобни. 

Друга цел на литературния анализ бе да се определят факторите, 
влияещи на КСП на туристическите фирми. Също и КСП на туристичес-
ките фирми, или още способността им при конкретни условия на вът-
решната и външната среда да предложат и реализират иновативни, 
по-качествени и удовлетворяващи клиентите услуги, при относително 
по-ниски разходи по възможност в сравнение с конкурентите, да се 
адаптират непрестанно към промените в средата и на тази основа да 
поддържат устойчиви конкурентни предимства в дългосрочен план, е 
сложна, комплексна и динамична категория с относителна величина, оп-
ределяна спрямо конкурентите на фирмата или спрямо друго собствено 
                                                            
10 Велев, Мл. Оценка и анализ на фирмената конкурентоспособност. София, 2004. 
11 Porter, M.E. Competitive Strategy. New York, 1980. 

15



състояние в друг времеви момент. Детерминантите, които я определят 
представляват комплекс от външни и вътрешни условия, които въздейс-
тват на резултатите от дейността и нивото на успехите спрямо тези на 
конкурентите. 

Външните фактори обективно се определят от външната среда - 
пазара като цяло и в частност от конкретната туристическа дестинация. 
Направен е анализ на естеството на туристическата дейност в условията 
на характерните за последните години засилена глобализация и развитие 
на ИКТ, който води до извода, че структурата на съвременните туристи-
чески пазари се отличава с една силна поливалентност, наличие на голям 
брой независимо действащи един от друг продавачи и купувачи, висока 
степен на еднородност на продукцията или производствените фактори 
(капитали и труд), сравнително висока степен на свободно влизане и из-
лизане на и от пазара, сравнително известни цени на суровините, висока 
степен на свободно движение на хора и капитали, тоест условия, все по-
близки до съвършената конкуренция. За анализа на външните фактори е 
използван т.нар. Модел на петте сили на Портър12, при което бяха откро-
ени следните значими за туристическите фирми фактори: атрактивност 
на дестинацията, стратегически партньорства, репутация и корпора-
тивен имидж, доверие на клиенти и доставчици, пазарен дял, прозрач-
ност, мащаб на покупките и др. 

Вътрешните фактори са свързани с вътрешната за фирмата среда 
и могат да бъдат класифицирани на материални и нематериални. Мате-
риалните са измеримите и квантифицируеми фактори, отнасящи се към 
активите на туристическото предприятие. Към тях се причисляват фи-
нансови, човешки, физически ресурси (сгради, материални ресурси, обо-
рудване и други), операционни ресурси (процедури, инструкции, произ-
водствени технологии, системи за управление и контрол ) и неосезаеми 
ресурси, наричани в практиката интелектуална собственост (патенти, 
марково име, знак и други). За разлика от тях нематериалните фактори 
не подлежат или трудно се квантифицират, включвайки преди всичко 
показатели, свързани с умения и способности на човешките ресурси, от-
говорни за създаването на иновативност, адаптивност, внедряване на 
нови практики/технологии, умения за учене, изграждане на адекватни 
мрежи и вериги, творчество, управление и други, които могат да бъдат 
обобщени като степен на интелектуалния капитал. Към тях може да 
бъдат отнесени и организационните ресурси, които характеризират сте-
пента на ефективно ползване на всички налични ресурси на предприяти-
ето. 

Очертани са основни характеристики, по които може да се съди за 
конкурентоспособността на едно предприятие, а именно: КСП на про-

                                                            
12 Porter, M.E., 1980, p.4-10. 
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дукцията, производителност, финансови резултати, растеж, инова-
тивност, производствена и маркетингова гъвкавост, адаптивност към 
пазара13, както и ключовите компетенции на фирмата, потенциала и 
нематериалните активи, използвани и/или необходими за създаването и 
поддържането на устойчивото конкурентно предимство на фирмата14. 
Конкретизирани са и факторите за КСП на туристическия продукт: ту-
ристическа инфраструктура и суперструктура, номенклатура и асор-
тимент, качество и цена, форма на обслужване, работен режим на 
туристическия обект, време за извършване на услугата, средата на об-
служване, външния вид и отношението на обслужващия персонал и еко-
логично осигуряване15. 

Тъй като има становища, че КСП може да проявява различия и в 
един и същ отрасъл, но в различни подсектори, е обоснован изборът на 
настоящия труд на отказ от подобна диференциация. Акцентира се на 
анализ на КСП в хотелиерството, тъй като в качеството му на част от ту-
роператорския продукт, изводите могат да се приемат за общовалидни за 
двата подсектора. 

Параграф 4 „Влияние на КСО върху конкурентоспособността 
на туристическите фирми“ 

Теоретичният анализ в този параграф е насочен към влиянието на 
КСО върху фирмената КСП в туризма. Установи се, че акцентът в пове-
чето публикации е насочен към финансовите ползи и въпреки техния 
значителен брой все още няма единно мнение по въпроса, дали прилага-
ната КСО може да бъде обвързана с печалбата на фирмата. Връзката на 
КСО с други ползи за фирмата, вкл. нейната КСП сочи също така разно-
родни резултати, но е сравнително слабо изследвана. Най-големите ус-
ложнения при тези изследвания произтичат от различията в дефиниране-
то и на двете понятия, откъде възникват и проблеми относно съпостави-
мостта на публикуваните резултати. Допълнителни трудности създава 
празнотата в разработките по отношение на тези взаимодействия като 
наличната литература е насочена към регионалните и национални рав-
нища на КСП, и в редки случаи към фирменото ниво.  

Направен е подробен анализ на публикувани резултати както на 
чужди, така и на български автори относно влиянието на КСО в туризма 
върху различни фактори на КСП и резултиращи конкурентни предимст-
ва (Табл.1). 

                                                            
13 Велев, М., 2004. 
14 Георгиев, Р., Стратегиране и конкурентоспособност. София, 2013. 
15 Рибов, М. В търсене на възможности за квантифициране конкурентоспособността на туристичес-
кия продукт. Год. УНСС, София, 2007, с. 199-235. 
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Табл. 1. Конкурентни предимства, резултиращи от прилагане на КСО 
 

 подобряване на репутацията; 
 подобряване на бранда; 
 повишаване доверието на клиенти, доставчици и партньо-
ри; 

 по-висока удовлетвореност на клиентите; 
 повишена мотивация и осведоменост на персонала; 
 подобряване управлението на човешките ресурси; 
 повишаване на компетентностите на служителите; 
 по-добри условия за работа; по-безопасни условия за труд; 
 подобряване на комуникацията между отделите и вътреш-
ната организация; задружен колектив, по-добра работна 
атмосфера;  

 подобряване иновационния капацитет; 
 подобряване качеството на продукта; 
 повишаване потребителската стойност на продукта; 
 оптимизиране на разходите; 
 подобрени икономически показатели като ефективност, 
рентабилност, производителност/продуктивност, растеж, 
финансови резултати; 

 по-добра външна среда; 
 уникалност на конкурентните предимства; 
 подобрен достъп до пазари; 
 подобрен достъп до капитали; 
 подобрено управление на риска; 
 повишена иновативност; 
 нови бизнес възможности; 
 легитимация пред обществото; 

 
Като най-често изследвани, откъдето и значими бяха определени 

въздействията върху факторите управление на човешки ресурси, репута-
ция, иновативност и управление на риска. Изведени са заключения, че 
чрез КСО се постигат положителни въздействия в обществото и околната 
среда, които въздействат положително на различни фактори на КСП 
(Фиг.2). Като общо е налице едно условно съгласие по отношение на по-
ложителната връзка между КСО и факторите за фирмената КСП, но не 
във всеки случай.  
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Фиг. 2. Връзки между КСО и фирмена КСП 
 

 
 
 

 
Подобрение  на  Подобрение на      Защита на          Ефективно ползване 
отношенията  със  работни условия     околната среда  на ресурси 
заинтересованите и трудови стандарти 
страни 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Направен е теоретичният извод, че  КСО може да се използва от фир-

мите като стратегически инструмент, но само ако програмата е внимателно 
планирана и приведена в съответствие с целта на бизнеса, при една добре 
премислена стратегия, синхронизирана както с очакванията на обществото, 
така и с фирмените цели и ценности. Освен това е необходимо КСО да бъде 
успешно вплетена в действията на дружеството, базирана на системен и хо-
листичен подход, както и една дългосрочна стратегия, тогава ефектът върху 
различни фактори на КСП като напр. подобряването на имиджа на предприя-
тието и търговската му марка може да бъде само положителен. Така се стига 
до генералния извод, че не е достатъчно само автоматично прилагане на 
КСО-практики, еднократно и необосновано, ако целта е (и) повишаване на 
КСП. Необходим е системен подход при прилагането на КСО. На преден 
план се извежда следователно значимостта на процеса на планиране и прила-
гане на КСО за постигането на добри резултати.  

Вътрешни фактори в/у КСП: 
• Материални ресурси 
• Човешки ресурси 
• Финансови ресурси 
• Иновационен капацитет 
• Организационни ресурси 

Външни фактори в/у КСП: 
• Клиенти и доставчици 
• Конкуренти 
• Заплаха от нови фирми 

Заплаха от нови продукти-
заместители 

• Атрактивност на дестина-
цията 

• Стратегически партньорс-
тва 

КСО 

Повишаване на фирме-
ната КСП 

Доверие        Подобряване връзките Подобряване качеството на продукта Подобряване ефективността 
Репутация       с общността  Отговаряне на потребителското търсене                            на разходите  

 Лиценз за бизнес Добри връзки с институциите           Намаляване влиянието           
                върху околната среда 
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В заключение е обобщено, че проучванията показват, че е налице по-
ложителна, макар и слаба корелация между КСО и детерминантите на 
фирмената КСП, откъдето може да бъде направен теоретичният извод, че 
увеличавайки степента на прилагане на КСО чрез един премислен холис-
тичен подход, тези процеси ще водят до създаване на конкурентни пре-
димства, ще влияят позитивно на факторите на КСП, следователно ще во-
ди до повишаване на фирмената КСП.  
 

ВТОРА ГЛАВА 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ ВЪПРОСИ НА ПОВИШАВАНЕТО НА 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ФИРМИ 
ЧРЕЗ КСО 

 
Параграф 1 „Критерии и показатели за анализ и оценка на при-

лагането на КСО в практиката на туристическото предприятие“ 
Въпреки че КСО е една често дискутирана тема, все още са налице 

проблеми с конкретиката, измеримостта и оценката на това понятие, бази-
рано на голямото разнообразие на подходи и типове инициативи при раз-
личните предприятия, откъдето и на “теоретичните" форми. Изложена е 
значимостта на измерването и отчитането на КСО, откъдето и необходи-
мостта от анализ и оценка, с което и на правилното определяне на крите-
риите и показателите и трудностите, свързани с тяхното определяне. Посо-
чени са важни характеристики при техния избор, направена е типология 
въз основа на различни признаци. 

За да бъде анализирано и оценено прилагането на КСО, трябва да 
бъде взета под внимание поетата отговорност в действията на фирмата, 
положените усилия по отношение на минимизиране на негативните, съ-
щевременно максимизиране на позитивните въздействия върху общество-
то и околната среда, тоест постигането на устойчивост. Поради тази при-
чина често в практиката критериите, използвани за измерване на КСО на 
действията на една фирма се наричат и критерии за устойчивост или още 
чрез измерване на устойчивостта на една фирма/организация се определя 
нейната степен на социална отговорност. За систематизирането на крите-
риите и показателите на КСО на туристическите фирми са разгледани раз-
лични етаблирани системи критерии от практиката, разработени на меж-
дународни нива, сертификационни схеми и стандарти, имащи за цел да 
оценят прилагането на КСО според техните виждания и цели. Някои от тях 
са общовалидни, но имат и насочени към туристическите фирми специали-
зирани притурки като напр. Глобалната инициатива за отчетност 
(GRI)16, на която е отделено значително внимание в труда, поради все по-
нарастващото ѝ значение. Все повече фирми използват Насоките на GRI 
при извършването на самооценка, при изготвянето на своите КСО-
доклади, които регистрират и публикуват при GRI. Също обстойно са раз-
                                                            
16 GRI - Global Reporting Initiative. Достъпно на: https://www.globalreporting.org/  
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гледани и Глобалните критерии за устойчив туризъм за хотели и туропе-
ратори (GSTC), друг също много разпространен набор критерии в турис-
тическия сектор, разработен от Глобалният съвет за устойчив туризъм 
(GSTC)17 – неправителствена организация, представляваща разнообразна и 
глобална членска маса - включително агенции на ООН, водещи туристи-
чески фирми, хотели, туристически бордове, туроператори и експерти. 
UNWTO, UNEP и Фондацията на ООН са също постоянни членове на Съ-
вета. Разработената от тях система Глобални критерии за устойчив тури-
зъм (Global sustainable tourism criteria for Hotels and Tour operators, GSTC-
HTO)18, заедно с GSTC Критерии за дестинации (Global Sustainable 
Tourism Criteria for Destinations)19 представляват минималните за постига-
не изисквания към туристическите фирми или дестинации, в действията им 
за защита и съхранение на природните и културни ресурси, като същевре-
менно се гарантира максималното използване на потенциала на туризма 
като инструмент за намаляване на бедността и опазване на природата. Това 
са 37 критерия, разделени в четири категории: ефективно устойчиво уп-
равление, увеличаване на социалните и икономически ползи за местната 
общност, защита на културното наследство и опазване на околната среда. 
Те са разработени в широка обществена дискусия, в която участват 80 000 
заинтересовани страни от туризма, между които 27 организации, 1500 екс-
перта, анализирани са 4500 критерия от 60 съществуващи сертификацион-
ни схеми.  

Подробно описани са също важни за КСО стандарти като ISO 26000, 
Social Accountability SA 8000, Управление на околната среда – ISO 
14001:2004, EMAS ( Eco-Management and Audit Scheme), също са изброени 
в табличен вид множество други стандарти, използвани в различен кон-
текст на КСО. Разгледани са и системите критерии на някои по-известни 
сертификационни етикети за КСО, също отличаващи се с многообразието 
си (Табл.2). 
 

Табл. 2. Многообразието на европейски екомарки в КСО в туризма. 
 

  
Екоетикет на ЕС TourCert Разнообразие на други марки 

 
                                                            
17 GSTC - Global Sustaible Tourism Council . Достъпно на: http://www.gstcouncil.org/ 
18 Достъпно на: http://www.gstcouncil.org/sustainable-tourism-gstc-criteria/criteria-for-hotels-and-tour-
operators.html  
19 Достъпно на: http://www.gstcouncil.org/sustainable-tourism-gstc-criteria/criteria-for-destinations.html  
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Сравнителният анализ на различните набори от критерии и показате-
ли показа едно разнообразие, субективизъм и трудности при систематизи-
рането, обусловено от многообразието на самите КСО-практики. Акценти-
райки на значимостта на правилния избор на набор от критерии, са посо-
чени два подхода, които могат да бъдат приложени. Подходът на заинте-
ресованите страни е базиран на теорията на заинтересованите страни и 
позволи да бъдат обособени няколко категории критерии, които присъст-
ват в почти всички от тях и основателно могат да бъдат приети за ключови 
за сектора: Корпоративна философия, базирана на принципите на УР; 
Отговорност пред обществото; Отговорност пред клиентите; Опазване 
на околна среда; Отговорност пред служителите; Отговорност на про-
дукцията. Подходът на УР за избор на набори критерии се базира на 
стратегията за УР, насочвайки се към определени аспекти на УР. Табли-
ца 3 презентира някои примерни индикатори за КСО в туристическите 
фирми, разделени в някои от по-често прилаганите тематични групи на УР: 

 

Табл. 3. Примерни индикатори за КСО в туристическите предприятия 
 

Екологични показатели 
Индикатори, свързани с подбора на партньори на екологично щадящи 
услуги/продукти, използвани в туристическия продукт: писмена поли-
тика; сертифициране по признати стандарти; % био- и/или екологични 
продукти; одит на доставчиците по екологични критерии;  
Индикатори, свързани с ефективното използване на ресурси: мерки за 
енерго- и водоспестяване; използване на енергия от възобновяеми източ-
ници; консумация на вода/енергия на гост; отделени СО2-емисии. 

Социални показатели 
Индикатори, свързани с корпоративното управление: равноправие в 
половете; наличие на специализиран служител по КСО; наличие на писме-
на стратегия по КСО. 
Индикатори, свързани със заинтересовани страни: удовлетвореност на 
клиентите; лоялност на клиентите; избор на дестинации. 
Индикатори, свързани със задържането на квалифицирания персонал: 
текучество на персонала; стабилност на персонала; отсъствие от рабо-
та; удовлетвореност на заетите. 
Индикатори, свързани със повишената квалификация на персонала: 
повишена производителност; повишаване качеството на тур. продукт. 
Индикатори, свързани с паричната мотивация на персонала: средна 
заплата (без мениджмънта); най-ниска заплата; бонусна система. 
Индикатори, свързни с непаричната мотивация на персонала: обуче-
ние на персонала; социални инвестиции. 

Икономически показатели 
Индикатори, свързани с подкрепата за местна общност: доставчици от 
местен произход; заети от местен произход. 
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Констатирано е, че не се обръща необходимото внимание на начина 
на планиране и прилагане на КСО и съответните инициативи, а се акцен-
тира на самите КСО-практики и/или резултатите от тяхното действие. Мо-
тивира се авторовата позиция за ориентирането на настоящият труд към 
анализ и оценка именно на процеса на планиране и прилагане на КСО в 
последващите раздели.  

 
Параграф 2 “Методи за анализ и оценка на прилагането на КСО в 

практиката на туристическото предприятие“ 
– Типологии на методите за анализ на КСО 
Установено бе, че КСО е една хетерогенна категория. Тя има различ-

ни разновидности, обусловено от многообразните подходи за постигане на 
поставените цели. КСО е както създаването на повишена споделена стой-
ност, така и управлението на веригата за доставки, корпоративна филант-
ропия и още много други форми. Това обуславя и разнообразието на мето-
дите за анализ и оценка на приложението на КСО в практиката. Изведени 
са няколко класификации на методите съобразно различни признаци. Съ-
образно обекта на оценката те се разделят на: методи за оценка на проце-
сите на прилагане на КСО, методи за оценка на състояние или на постиг-
натите резултати в следствие на прилагането на КСО и методи за оцен-
ка на отговорността на продукцията. Според друга класификация мето-
дите се различават на еднодименсионални (концентрирани само на едно 
измерение), както на мултидименсионални изследвания като общо измере-
нията могат да са три: социални, екологични и икономически. Трета типо-
логия разграничава методите съобразно начина на операционализиране на 
критериите и индикаторите за прилагането на КСО на съответно: методи, 
базирани на възприятието, методи, базирани на изпълнението и анализ на 
съдържанието. 

– Типологии на оценките на КСО 
Оценката позволява да се установят силни и слаби страни на предп-

риетата стратегия, да се определи степента на нейната съобразност, да бъ-
дат открити евентуални пропуски и в случай на отклонения от стратеги-
ческите цели да се предприемат необходимите корекции. Смисълът на со-
циалната отговорност всъщност дори „задължава“ предприятията да пра-
вят периодични самооценки на социалната си отговорност, както и редов-
но да публикуват и споделят постигнатите резултати, тъй като прозрач-
ността е неизменна част на отговорната пред обществото компания. Оцен-
ката се получава в резултат на систематизиран подробен преглед и анализ 
на дейностите и процесите в предприятието чрез проследяване на стойнос-
тите на ключови показатели. В практиката са широко разпространени два 
вида оценки по отношение на КСО-стратегиите на икономическите предп-
риятия, а именно: самооценка по КСО и оценка на външна независима 
страна. Очертани са основните характеристики на видовете оценки.  

23



Друга типология на оценките бе направена според предмета на оце-
няване. Това може да бъде процесът на планиране и прилагане, може да 
бъдат постигнатите резултати или само текущите социални, екологични и 
икономически показатели на предприятието. Оценка се извършва и върху 
съдържанието или качеството на публикуваните доклади по КСО. При 
оценка на съдържанието важни аспекти са включване на заинтересованите 
страни, аспекти на устойчивостта и на съществеността на включените 
теми, както и за пълнота на доклада. Когато се оценява качеството на 
докладите характеристиките, които се оценяват са тяхната балансираност, 
съпоставимост, акуратност, яснота, навременност и надеждност. 

– Отчитане на КСО 
 Подчертана е значимостта на отчитането на КСО като задължителна 
и неразделна част на КСО Отчитане на социалната отговорност е широ-
ко понятие, често използвано като синоним на други подобни, използвани 
при отчитане на икономическите, екологични и социални въздействия 
(напр. отчитане на устойчиво развитие, социално счетоводство, нефинан-
сова отчетност, трикомпонентно отчитане, отчетите „тройна долна черта“ 
и т.н.). Това е процесът на отчитане на социалните и екологични влияния, 
резултирали от икономическите дейности на организациите/фирмите20. В 
своята същност то оспорва и критикува конвенционалното, по-специално 
финансовото счетоводство, че придава тесен образ на взаимодействието 
между обществото и фирмите и по този начин изкуствено ограничава 
предмета на счетоводството. Неговата цел е да разшири този обхват отвъд 
отчитане на финансовия успех и пред по-широка група от заинтересовани 
страни.  

Тройната долна линия (TBL/3BL) 
Това е също един от най-разпространените подходи на фирми, които 

са възприели отчитането на социалната си отговорност. В зависимост от 
обхвата на оценяваните ползи в практиката са се наложили отчетните под-
ходи Tripple Bottom Line и някои подобни или изведени от него като DBL, 
QBL и др. Терминът Tripple Bottom Line21 е въведен от Elkington22. В тра-
диционното счетоводство терминът „долната линия" се отнася за финансо-
вата "печалба" или "загуба", която обикновено се записва в долния ред на 
отчета за приходите и разходите. През последните години еколози и за-
щитници на социалната справедливост се борят за по-широко определение 
на долния ред в общественото съзнание чрез въвеждане на пълна отчет-
ност на разходите. Те задават въпроси като например: ако една корпорация 
показва финансова печалба, но тяхната дейност причинява замърсяване, за 
което правителството се налага да харчи от парите на данъкоплатците 

                                                            
20 Gray, R. et al. Corporate Social Reporting: Accounting and accountability.Pearson, 2014. 
21 От англ.: тройна долна линия 
22 Elkington, J. Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of Twenty-First Century Business. Capstone, Ox-
ford, 1997. 
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примерно за здравеопазване на ощетените и почистване, как е редно да се 
извърши пълен обществен анализ на разходите и ползите? Отговаряйки на 
тези тенденции TBL добавя още двe "долни линии" и представлява счето-
водна рамка с три части: социални, екологични и финансови, често нари-
чани в практиката „трите П“(от англ. people, planet, profit - хората, планета-
та и печалбата). 

Някои изследователи монетизират всички измерения на TBL, вклю-
чително социално благополучие или увреждане на околната среда с цел 
създаването на обща мерна единица. На строго философски основания 
критиците на тези методи поставят под въпрос начина на намиране на пра-
вилната цена за социалните ползи, примерно каква е цената на възстановя-
ването на влажни зони за спасяването на застрашени видове и още много 
подобни примери. С цел елиминиране на проблема с различните мерни 
единици се предлагат решения, които ползват агрегирани индекси за срав-
нения. Тези решения обаче също търпят критики по отношение на субек-
тивизма, с който се определят включени параметри, тегловни коефициенти 
и т.н. Друг подход представлява измерването на всеки един критерий със 
собствената му мерна единица, който може би най-добре се съвместява с 
необходимостта от индивидуален подход във всеки един случай. Пробле-
мът при този подход е неговата трудоемкост. 

 
Параграф 3 „Разработване на методика за анализ и оценка на 

прилагането на КСО в дейността на туристическото предприятие“ 
В този раздел от настоящата глава е изложена методика за анализ и 

оценка на КСО в дейността на туристическото преприятие. Целта е да се 
предложи практически инструмент, с помощта на който туристическите 
предприятия да оценяват и евентуално коригират при нужда предприетите 
действия в областта на КСО. Оценката, както вече споменато, може да об-
хваща само един, но също и другите аспекти на КСО, прилагани от предп-
риятието. Тя може да бъде насочена към цялостния процес на внедряване 
на КСО във фирмата, но също така и към само отделни негови етапи като 
например планирането, изпълнението, качеството или съдържанието на 
КСО-докладите на организацията. Същата може да включва само оценка 
на комуникирането на постигнатите резултати, а може и да бъде насочена 
само към самите резултати от дейността или текущото състояние по КСО.  

Както вече споменато в предните раздели, много и разнообразни са 
подходите, чрез които едно преприятие може да прилага КСО в дейността 
си като се започне от избора на специфична тема от устойчивостта, специ-
фични активности, начина на интегриране и/или измерване и отчитане на 
предизвиканите ефекти. Изхождайки от направените изводи в теоретична-
та част и попълвайки една празнота, методиката се насочва към анализ и 
оценка на процеса на прилагането на КСО, поради неговата значимост за 
високата резултативност. Също така е предложен и вариант за оценка съ-
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образно постигнатите резултати. Многообразието в практиката от системи 
и набори критерии за оценка на състоянието по КСО бе причина за нена-
сочване на методиката в тази насока. Предложените методики имат страте-
гически характер и дават общи насоки за подходи, всеки конкретен случай 
обаче следва да ги приспособи към собствената специфика. 

– Анализ и оценка на процеса на прилагане на КСО 
Разработването и осъществяването на КСО-политики и програми е в 

своята същност сложен и многоаспектен процес, протичащ през различни 
етапи, които могат да бъдат разделени на: 
1. Стратегическо планиране. 
2. Изпълнение на КСО-стратегията и програмите за нейната реализация. 
3. Мониторинг. 
4. Оценка, отчет и комуникация на резултатите. 

Анализът и оценката на прилагането на КСО следва също целия този 
процес. За всеки етап от прилагането на КСО е разработен въпросник за 
анализ и оценка. За определяне на критериите и индикаторите е използван 
метода на Делфи с експерти от настанителния и туроператорския сектор в 
два рунда. Експертите следваше да определят теглата за всяка предложена 
променлива по скалата на Ликерт (от 0 до 5), както и по свое усмотрение 
да предложат нови променливи, които не са предварително включени във 
въпросниците, но са значими за сектора. В методиката бяха включени само 
променливите, които са получили крайна оценка на значимостта над 15% 
от максималния брой точки, приет за граница на значимостта също от екс-
пертния състав. 

– Оценка на стратегическото планиране 
При планирането на КСО в туристическите предприятия е необхо-

димо да бъдат спазени принципите на постигане на устойчив и отговорен 
туризъм, по-подробно разгледани в Глава 1.2.1. Този етап следва следната 
схема:  

1) Начална оценка на КСО на туристическото предприятие:  
За определяне на изходна база за сравнение е необходима тази първона-

чална оценка. Предложени са начини за провеждане на тази оценка и е ра-
зяснен  смисъла за нейното провеждане. 

2) Определяне на работна група или ангажиране на КСО-експерти 
Изказано е становище, че е препоръчително процесът на прилагане 

на КСО да бъде ръководен от специализирано звено. Работната група 
следва да е добре запозната както с принципите и насоките за прилагане на 
КСО в туризма, така и с теми, свързани с устойчив и отговорен тузризъм и 
други подобни.  

3) Определяне на цели и стратегия 
Определянето на цели и стратегии, както и подборът на т.н. същест-

вени теми, в чиято област предприятието избира и желае да въздейства със 
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своята дейност са един от най-важните етапи. Изтъкнато е необходимостта 
от прилагането на т.н. Принцип на съществеността (Materiality principe). 

При извършване на оценка на стратегическото планиране на КСО 
следва да се подложат на проверка следните характеристики на предприя-
тието:  

 

Има ли предприятието служител по КСО? Определена ли е работна гру-
па, отговорна за КСО?Проведено ли е обучение на работната група? Ан-
гажиран ли е външен КСО-експерт?Извършена ли е една първоначална 
оценка на екологичното и/или социално въздействие върху обществото в 
следствие на оперативната дейност на предприятието?Колко измерения 
на устойчивостта са обхванати?Използван ли е някой от признатите 
стандарти за оценка на въздействията? (GRI, GSTC, TourSert или други) 
Извършен ли е анализ на съществеността? Проведена ли е дискусия с 
всички заинтересовани страни? Мотивирано ли е включването или невк-
лючването на определени заинтересовани страни?Мотивиран ли е напра-
веният избор за включване или невключване на съществени теми? 

 

– Оценка на изпълнението на КСО-стратегията и КСО-програмите 
1) Разработване на план за действие 

Съгласно предприетите цели е необходимо да бъде изготвен план за 
действие, да бъдат определени подходите за тяхното постигане, както и 
конкретни задачи и отговорности за всеки включен служител.. 

2) Определяне на критерии и индикатори 
От съществено значение се явява и изборът на критериите и индика-

тори. Извлечени са основни характеристики за избора. Изказана е препо-
ръка за ползване на етаблирани набори от критерии. 

При извършване на оценка на прилагането на КСО-стратегията след-
ва да се подложат на проверка следните характеристики на предприятието: 

 

Има ли разработен план за действие по КСО? Определени ли са критерии 
и индикатори за мониторинг на предприеманите действия?Определени ли 
са стойностите на индикаторите, при които ще се счита, че поставе-
ните цели са постигнати успешно?Използван ли е някой от признатите 
стандарти?Има ли разработена система за мониторинг?Базирана ли е 
тя на някой от световните стандарти за устойчиви практики? 

 

– Оценка на мониторинга 
Мониторингът на КСО-действията може най-общо да се определи 

като процес на системно и непрекъснато събиране и анализ на информация 
за хода на реализацията на политиката/  програмата. Получената информа-
ция се използва за осъществяване на контрол и вземане на управленски 
решения за продължаване, изменение, допълване или прекратяване на реа-
лизацията на съответната политика или програма.  
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1) Набиране на необходимата информация 
Осъществяването на наблюдение върху изпълнението на КСО-

стратегията е обвързано със събирането на определени данни, въз основата 
на чието обобщаване и анализ се определя степента на изпълнението на 
предварително заложените индикатори. Необходимо е съответно предва-
рително да се определят най-надеждните източници и начини за тяхното 
извличане. 

2) Периодичност на генерирането и отчитането на данните  
Определя се на основата на целите на програмата и на внимателен 

анализ на избраните индикатори.  
3) Организиране на информацията 

Достоверността на информацията е основна предпоставка за надеждността 
на изводите и заключенията от анализите. Възможно е тази достоверност 
да се накърни поради елементарни технически грешки.  

При извършване на оценка на мониторинга следва да се подложат на 
проверка следните характеристики на предприятието:  

 

Информирани ли са всички служители за КСО-стратегията?Запознати 
ли са други заинтересовани страни с предприетата КСО-стратегия? Ор-
ганизирано ли е надеждно чрез ясни указания събирането на необходима-
та информация и стойността на измерваните индикатори? Определена 
ли е ясно периодичността за събиране на показания за всеки един показа-
тел?Провеждат ли се редовно измерванията на индикаторите? Следи ли 
се за аномалии в отчитаните показатели?Има ли система за обратна 
връзка с ръководството? Има ли указания за действия? 
 

– Оценка на отчета и комуникацията на резултатите и стратегията 
 

1) Изготвяне на КСО-отчет 
Анализите, изводите и препоръките, съставени на основата на резул-

татите от мониторинга, се обобщават в доклади, които са по-подробно раз-
гледани в предходната глава на дисертационния труд. Разяснено е съдър-
жанието, което следва да включват тези доклади. 

2) Валидиране на отчета чрез външен одитор 
Изказана е препоръка, че така подготвените отчети е препоръчително 

да бъдат валидирани чрез проверка на трета независима страна – външен 
одитор.  

3) Комуникация на отчета по КСО 
Интегрална част на КСО е ангажиментът за споделяне на постигна-

тите резултати с всички заинтересовани страни. Най-разпространени мето-
ди са публикуване на КСО-отчетите в интернетстраницата на предприяти-
ето, тяхното публикуване в печатен формат, презентиране на стратегията 
или резултатите на различни специализирани форуми и т.н.  
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При извършване на оценка на мониторинга следва да се подложат на 
проверка следните характеристики на предприятието:  

 

Изготвен ли е доклад за КСО? Спазени ли са изискванията за КСО-доклад 
на някой стандарт?Постигнати ли са поставените екологични и социал-
ни цели? Извършен ли е одит на изготвения доклад от независима стра-
на? Включени ли са в съдържанието на доклада всички установени чрез 
анализ на материалността значими теми? Публикуван ли е докладът с 
цел запознаване на заинтересованите страни с него?Лесен ли е достъпът 
до доклада по КСО? Регистриран ли е докладът в някой от известните 
стандарти или системи за устойчивост? (GRI, GSTC) 

 

Предложена е следната оценъчна скала съобразно балните оценки: 
 

Табл. 4. Степени по прилагане на КСО 
 

Общ брой точки Степен на прилагането на КСО 
0 до 10 Ниска степен на прилагането на КСО 
10 до15 Под средното ниво по прилагането на КСО 
15 до20 Средна степен на прилагането на КСО 
20 до25 Над средното ниво по прилагането на КСО 
25 до 28 Добра степен по прилагането на КСО 
28 до 32 Отлично ниво по прилагането на КСО 
32 <... Компания за пример 

 
– Анализ и оценка на прилагането на КСО според постигнатите цели 
 
Предложена е и методология за оценка на КСО според постигнатите 

резултати, която е построена по опростена структура, тъй като се отдава 
значение само на степента на постигане на поставените цели. 

 
ТРЕТА ГЛАВА 

ПРИЛОЖНИ ВЪПРОСИ НА ПОВИШАВАНЕТО НА КОНКУРЕНТО-
СПОСОБНОСТТА НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ФИРМИ ЧРЕЗ КСО 

 
Параграф 1 „Добри практики“ 
Добрата практика е термин от стратегическия мениджмънт  и  обоз-

начава техника, метод или дейност, които представляват най-ефективния 
начин за постигане на поставените цели или определен резултат. В тази 
връзка са представени някои примери на отличени с награди за КСО ту-
ристически предприятия и чрез изучаването на техния опит се търсят изво-
ди за висока резултативност на предприеманите КСО-стратегии. 
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– В хотелиерството 
1) Hotel Neilson Hellas Anastasia Resort, Halkidiki 

Хотел Нийлсън Елас Анестейжа Ризорт в Халкидики е действащ от 
25 години и декларира, че съзнателно възприема принципите на отговор-
ния бизнес в туризма и въвежда КСО-практики в своята дейност.  Той се 
ангажира както в социалния, така и в екологичен аспект за постигане на 
по-етичен и устойчив подход към начина, по който тече туристическия 
бизнес и активно работи по отношение на разпространението на повише-
ното съзнание по опазването на природните и културни ценности сред 
своите гости, служители и доставчици. Някои от инициативите, които са 
предприети са: Водна ефективност (водни филтри във всички стаи,  тръб-
на система за капково напояване, екологично чисти продукти за торене  в 
градините, водната ефективност в пералните помещения), Енергийна 
ефективност (Ключ-карта, Деактивиращ сензор, UPS системите за PC 
оборудването, Политика на закупуване на енергоефективни продукти, Мо-
ниторинг на потреблението на енергия), Управление на отпадъците чрез 
рециклиране, Яхтена политика за опазване на околната среда (различни 
мероприятия с грижа за подводната среда по време на плаване), Въвличане 
на гостите и персонала (чрез информирация, как да подкрепят зелените 
действия на хотела), Отношения на служителите (елиминиране на йерар-
хията, обучение, мерки за сигурността), Благотворителност (дарения за 
Sail 4 Cancer и Thomas Cook Children’s Charity, редовно организиране на 
благотворителни инициативи, поставяне на урна на рецепция), Подкрепа 
за местната общност (осигуряване на местния футболен отбор с унифор-
ми и оборудване, осигуряване на помощ с две моторни лодки и 20 членове 
от персонала за почистване на плажа при настъпил малък нефтен разлив, 
почистване на местното пристанище в края на сезона от страна на персо-
нала на хотела, спонсориране на годишния фестивал на хамсията, прихо-
дите от който са добра подкрепа за икономиката на общността и др.) 

2) Хотел Валамар Лакрома, Дубровник, Хърватска  
Хотелът е печелил награди за управление на плажа и водите и е извес-

тен с неговия проект за приемане на 42 делфина от Адриатическо море. В 
своя отчет за КСО той е декларирал следните дейности: Околна среда (раз-
работена програма за отпадъци и рециклиране, различни мерки за иконо-
мия на вода, като водоспестяващи казанчета, душове и кранове около ба-
сейна и на плажа с ниско водно налягане, нощно поливане на градините, 
парово почистване на прозорците, повторно използване на водата,  енер-
гийна ефективност чрез използване на хидроенергия, интелигентно изпол-
зване на дневна светлина в целия хотел, 100% нискоенергийно осветление, 
контролирана температура, отоплението само на един басейн и др.), био-
разнообразие (организиране на редовни почиствания на плажа и подводна-
та среда с помощта на  водолазния център на хотела,  сътрудничеството му 
с Института за изследвания и опазване на моретата The Blue World в своя 
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проект "Meetinblue",  осиновяване по делфин при всяко проведено събитие 
с 100 или повече участници), социални мерки (програма за управление и 
обучение на персонала, безплатно настаняване на не-местен персонал, без-
платна месечна абонаментна карта, езикови курсове, бонусна схема за ло-
ялност, измерване удовлетвореността на персонала и други), подкрепа за 
местната общност (предоставяне на пресни, местни и сезонни продукти, 
разпространяване на информация за местната култура и др.), комуникация 
с гости (информационни листовки за прилаганите мероприятия с молба 
към гостите да участват, където е уместно). 

3) Хотел Robinson Club Amadé, Австрия  
Хотелите в снежните дестинации са изправени пред съвсем различни 

предизвикателства по отношение на устойчивостта в сравнение с хотели от 
слънчевите морски дестинации. Планините са уникални природни райони 
и тяхното биоразнообразие е чувствително към промените в околната сре-
да. Също така малките общности, живеещи там имат уникални култури и 
традиции. В съответствие с тези особености хотел Robinson Club Amade 
декларира следните стъпки както за защита на околната среда, така и в 
подкрепа на местната общност: устойчива архитектура, която спестява 
максимално енергия чрез намаляване на топлообмена, Топлоцентрала на 
биомаса (чрез изгаряне на дървесен чипс и други естествени отпадъчни 
материали от местни ферми и заобикалящата горска площ, посрещане 
енергийни нужди на съседното село), защита на дивата природа (редовни 
дарения с риба за местната река, изграждане на "хотел за насекоми" за зи-
мен дом за насекоми с цел запазване на баланса) , намаляване на отпадъ-
ците. 

 
– В туроператорската дейност 
4) Велтвайтвандерн (Weltweitwandern, WWW)  

Велтвайтвандерн е австрийски туроператор, специализиран в орга-
низирането на пътувания с планински разходки, трекинг, семейни вакан-
ции, както и околосветски пътешествия, с 14 служителя, които обслужват 
около 2500 туристи годишно, пътуващи към около 60 дестинации. Своята 
КСО те изпълняват чрез следните мерки: управление на верига на достав-
чици (разработени критерии за избор на агенции в целевите дестинации, 
настаняване в семейни хотели, местни ресторанти с прясно приготвена 
храна, пречистена с филтър питейна вода вместо такава в пластмасови бу-
тилки,  справедливо заплащане, годишен отчет на агенциите по екологич-
ни, икономични и социални аспекти и др.), ефективно използване на ре-
сурси (устойчива архитектура на сградата – централен офис, намалено пот-
ребление на хартия, ползване на сертифицираната хартия Blue Angel, отпе-
чатване на годишния каталог в съответствие със стандартите на австрийс-
ката екомаркировка, ползване на фирмени велосипеди за доставки, а необ-
ходимите на персонала пътувания се компенсират чрез Atmosfair CO2), 
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загриженост за служителите (гъвкаво работно време, без  извънредни 
часове, възможност за отработване на част от необходимото време в т.н. 
“домашен“ офис, годишен бюджет за самостоятелно подобряване на ка-
чеството на работното място,  прясна храна, приготвяна от служителите на 
ротационен принцип, ползване в офиса на Fairtrade удостоверено кафе и 
чай, допълнителни удобства за почивка като общ салон с мека мебел, гра-
дина, велосипеди, социални игри, справедливо разпределение на работата 
и заплатите, бонусна система за мотивация, 20% от печалбата се разпреде-
ля между служителите по усмотрение на ръководството), насърчаване на 
екологичното поведение на служителите (причинените емисии от слу-
жебни пътувания се компенсират двойно чрез Atmosfair23), отговорност 
към клиентите (пълно, ясно и точно описание на предлаганите продукти, 
прозрачност и пълнота в маркетинга, разработена система за лесни и безп-
роблемни рекламации), солидарност с колеги, отговорност на продукция-
та (продължителност на престоя, съответен на пролетяната дистанция, 
възможност към клиента за компенсиране съответните емисии през 
Atmosfair), принос към общността (10% от печалбата се инвестира всяка 
година в обществени проекти и социални институции, предимно в основ-
ните туристически дестинации, като например детски дом в Непал, селско 
училище в Мароко или съоръжение за деца с увреждания в Индия) и други. 
 Направеният преглед позволява да бъдат направени следните изводи: 
Предприятията разглеждат КСО като интегрална част на преобладаващата 
част от своите действия, а не само еднократни акции. КСО се прилага по 
всички аспекти на устойчивостта и предприеманите мерки са разнообраз-
ни. КСО се интегрира във взаимоотношенията с всички заинтересовани 
страни, което демонстрира осъзнатата отговорност на предприятието към 
цялото общество. Редовно се провежда мониторинг. Отчетите по КСО са 
основани на Насоките на GRI и редовно се публикуват. Всички предприя-
тия са възприели многостранен и холистичен подход към КСО – гаранция 
за успех в дългосрочен план. 

Параграф 2 „Анализ и оценка на приложението на КСО в реални 
условия на туристическите предприятия“ 

В този раздел е представено авторско изследване за доказване на из-
следователската теза. Задачите, които си поставя изследването са: 

• Оценяване процеса на прилагане на КСО от българските туристи-
чески предприятия, интегрирали такава в своята дейност; 

• Установяване на връзката между повишаването на степента на 
прилагане на КСО и изменението на фирмената КСП на изследва-
ните предприятия. 

 
                                                            
23 Atmosfair е неправителствена организация, с акцент върху пътуванията, която работи активно за опаз-
ване на климата, като се компенсират емисиите на парникови газове чрез използване на възобновяеми 
енергийни източници, както и други дейности. 
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     – Методология на изследването 
Обект на изследването са български туристически предприятия, ин-

тегрирали в дейността си съзнателно отговорни практики към обществото 
и околната среда. Чрез литературния анализ бяха установени хотели, учас-
твали в обучителни семинари за стимулиране на  КСО в хотелската индус-
трия. Придобитите умения са приложени на практика като всяка стратегия 
е разработена според индивидуалните цели на конкретния хотел. Също 
обект на изследването са туроператори, които са декларирали КСО в свои-
те практики. За установяването на такива фирми е проведено друго авторс-
ко изследване24. За увеличаване броя на извадката е проведено допълни-
телно изследване сред българските хотелиерски и туроператорски фирми. 
Прегледани са интернет страниците на още 500 фирми на лицензирани ту-
роператори, както и на 500 хотела, 50 от които в категория 5*, 200 в кате-
гория 4* и 250 в категория 3*. Мотивацията за този избор е подробно из-
ложена. Подборът на прегледаните страници е извършен на случаен прин-
цип. Географското положение не е бил фактор за подбор при включването 
в извадката, но е търсен баланс между морски, планински и градски хоте-
ли.  Направеното допълнително изследване не установи други хотели, кои-
то да са публикували релевантна информация. В туроператорския сектор 
бяха установени още 2 фирми, които декларират, че предлагат отговорен 
туризъм, предлагайки еко-турове и настаняване в семейни хотели. Беше 
извършен и контент-анализ на туристически портали, както и търсене в 
интернет пространството с ключови думи, в резултат не беше открита ин-
формация за други социално-отговорни туристически фирми. 

Във втората част на изследването са използвани методите на интер-
вюто и анкетата. Чрез структурирани интервюта беше извършена апроба-
ция на предложената методика за анализ и оценка на процеса на прилагане 
на КСО. Допълнително беше изследвана устойчивостта на предприетите 
действия чрез включването на един затворен въпрос по показателя „слу-
жител по КСО към настоящия момент“, както и един затворен въпрос по 
показател „КСО-стратегия към настоящия момент“. Чрез анкетата беше 
изследвана фирмената КСП преди и след прилагането на КСО с цел доби-
ване на данни за определяне връзката между промяната в степента на при-
лагането на КСО и изменението на КСП, необходими за проверка на фор-
мулираната в настоящия труд изследователска теза. Анкетната карта беше 
изпратена по електронна поща на всички установени социално-отговорни 
хотели и туроператори. Отговорилите респонденти са 15 хотела и 1 туро-
ператор, но всички с условие за конфиденциалност, тъй като считат някои 
отговори за вътрешнофирмена информация, поради което те са наимено-
вани в представянето на резултатите под номерация. 

 
                                                            
24Gendzheva, N.. Shared value reengineering – contemporary strategy for tour operators. Сборник с докторан-
тски трудове към ДАСУН, СУ „Св.Кл.Охридски“, София, 2014. 
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Табл. 5. Критерии и индикатори за фирмена КСП в туристическа фирма. 
 

Критерий за 
КСП Индикатори 

КСП на 
продукта 

- цена на продукта; 
- качество на продукта; 

Човешки 
ресурси 

- степен на мотивация на служителите; 
- степен на удовлетвореност на служителите; 

Интелектуален 
капитал 

- разходи за иновации; 
- брой нови (подобрени) продукти; 
- равнище на квалификация на мениджърския екип 

и персонала 
Управление на 
ресурсите 

- ефективност на изполваните енергийни ресурси; 
- ефективност на използваните водни ресурси; 

Финансова 
стабилност 

- степен на достъп до финансови ресурси; 
- степен на оптимизиране на разходите; 
- степен на рентабилност; 

Качество  
на фирменото 
управление 

- степен на вътрешна комуникация; 
- степен на оптимизиране на организационните 

процеси; 
- придобити международно признати сертификати; 
- качество на фирмените стратегии; 

Стратегически 
партньорства 

- участие в свързани производства (клъстери); 

 
Полевата работа по проучването бе проведена в периодите 

01.04.2013 – 01.07.2013г. (Първа част) и  01.06.2014 – 01.12.2014г. (Втора 
част). Разликата във времето на провеждане на двете части на изследването 
е обоснована чрез нуждата от време за въздействие на предприетите дейст-
вия върху фирмените резултати. Анкетната карта съдържа 18 закрити въп-
роси, които изискват оценка на различни фактори на КСП и техните инди-
катори преди и след прилагането на КСО по рангова скала на Ликерт от 1 
до 5. Те имат за цел да установят изменението на факторите на КСП на съ-
ответното предприятие след прилагането на КСО, за да бъде проверена 
евентуалната връзка между двете факторни величини. Променливите, кои-
то бяха включени в анкетата, бяха избрани чрез консултация с добре осве-
домени експерти в сферата на туризма.  Изхождайки от изводите, наложе-
ни от теоретичния преглед, на експертите бяха представени критерии и по-
казатели за фирмена КСП, които те оцениха по значимост за туризма, изб-
раните от които са презентирани в табл.5. 

Относителното тегло на аналитичните показатели при формирането 
на балните оценки на синтетичните показатели е еднакво. На всеки показа-
тел съответстват пет отговора, оценени по скала (1-5). Общата бална оцен-
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ка на фирмената КСП варира в скала (1-5). Разработена е оценъчна скала 
(табл.6). 

 

Табл. 6. Оценъчна скала за измерване на фирмената КСП 
 

Бална оценка Конкурентоспособност 
0,01 – 1,00 Липсва 
1,01 – 2,00 Ниска 
2,01 – 3,00 Умерена 
3,01 – 4,00 Висока 
4,01 – 5,00 Много висока 

 
     – Предварителни статистически данни 

Според официалните данни през ноември 2014 г. в страната са функ-
ционирали 1 925 средства за подслон с над 10 места за преспиване. Общи-
ят брой на стаите в тях е 55.0 хиляди и леглата са 109.2 хиляди25. През но-
ември 2014 г. 64,6% от всички нощувки от чужди граждани и 34.4% от 
българи са реализирани в 4 и 5 звездни хотели. В 3 звездни средства за 
подслон са осъществени 27.4% от всички нощувки от български граждани 
и 21.8% - от чужденци, докато в останалите средства за подслон (с 1 и 2 
звезди) те са били 38,2% и 13,6% съответно26. 

 

     – Резултати от изследването 
Профил на респондентите 
 

Фиг. 3. Разпределение на респондентите по признаци:  
 

1 – категория; 2 – локация; 3 – брой стаи. 

1*

2*

3*

4*

5*

1 

град

село

море

планина

2 

0-50 стаи

50-100 стаи

над 100 стаи

3 
 
Фигура 3 представя профила на респондентите, които са като цяло 

равномерно разпределени по всички изследвани признаци. По брой заети 
не са получени достачъчно отговори, поради което не бе изготвен профил.  
Първа част/Анализ на прилагането на КСО/Видове приложени дейности 

                                                            
25 National Statistics Institute. Activity of accommodation establishments in November 2014. Sofia, 2015. 
http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/pressreleases/Podslon2014-11_en_AN9FSJR.pdf (14.01.2015) 
26 Пак там. 
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Фиг. 4. Приложени социални КСО-инициативи от изследваните предприятия 
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Кариерно развитие

Оптимизиране орг.ресурси

Формулиране на стратегии

Повишаване репутация

Удовлетвореност служители

Информиране гостите за ефективно
ползване на ресурси

 
 
Първа част/Анализ на прилагането на КСО/Оценка на процеса на прилагане 
 

Фиг. 5. Приложени екологични КСО-практики от изследваните предприятия 
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Оптимизиране осветителна с-ма

Ефективност водни ресурси

Въвеждане енергийно ефективни
машини
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температурата

Електромери по критични точки
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За установяване, каква е степента на процеса на прилагане на КСО на 

установените предприятия, декларирали и интегрирали КСО в своите 
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действия бе приложена методиката от Глава 2.1.3. Първата констатация на 
изследването е, че по-голяма част от предприятията са включили 2 от из-
меренията на устойчивостта в своите стратегии (75%), малка част (18,75%) 
са се насочили само към едно измерение и само един респондент (6.25%) 
отговаря, че е включил всички три. Като общо – процесът на планиране е 
малко над средното ниво при всички, изпълнението също при всички – на 
средно ниво, но по отношение на мониторинга и комуникацията оценката е 
под средното ниво, с което общата усреднена оценка на процеса на прила-
гане на КСО попада в средния клас. При планирането всички декларират, 
че работят с външен експерт и сформирана работна група. Понижаването 
на бала е в резултат на неизползването на признати стандарти при оценя-
ването на първоначалното състояние, липсата на ангажираност спрямо 
други заинтересовани страни освен служителите по време на Анализа на 
съществеността, както и липса на мотивиране за (не)включването на съ-
ществените теми в стратегията. При изпълнението масовият пропуск 
(100%) е неопределянето на параметри за контролните индикатори, при 
които стратегията ще се счита за успешна. По отношение на мониторинга 
пропуските са повече. Само двама от респондентите (12.5%) отговарят, че 
са информирали всички служители за КСО-стратегията, а нито един рес-
пондент не е запознал с нея други заинтересовани страни. Измерванията 
при всички не се провеждат редовно (75%) и не се следи за аномалии в от-
читаните показатели (100%). Има указания за обратна връзка (75%), но не 
и за конкретни действия. По отношение на комуникациите: всички рес-
понденти декларират, че изготвят доклади по КСО, но никой не интегрира 
някой от признатите стандарти (100%). Също не се ангажира външен оди-
тор (100%) и не регистрират докладите в някой от признатите стандарти 
(100%). Докладите не се популяризират, съответно достъпът до тях е доста 
труден (100%). Допълнително зададените въпроси извън методиката пока-
заха, че нито един респондент няма ангажиран служител по КСО (100%), 
както и КСО-стратегия (100%) към настоящия момент. Това показва, че 
проведените действия не са имали характера на дългосрочна стратегия, а 
по-скоро на еднократно действие. 

 
Втора част/Анализ на фирмената КСП/Статистическа проверка на хи-
потези 

За извършването на този анализ данните са събрани чрез анкета съг-
ласно описаната в началото на този раздел методология. Измерени са 
оценките на ръководния персонал въз основа на тяхното възприятие на оп-
ределените фактори на КСП преди и след въвеждането на КСО. За устано-
вяване на статистическата значимост на резултата от въздействието от 
прилагането на КСО и изменението на фирмената КСП на изследваните 16 
предприятия е използван статистически метод за проверка на хипотези на  
зависими извадки. За целта са формулирани следните хипотези: 
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Нулева хипотеза H0 – Няма статистически значима разлика между двата 
теста, тоест прилагането на КСО не води до изменения на факторите на 
КСП, респ. фирмената КСП като общо и доколкото има такова, то е слу-
чайно. 
H0 :  µ = 0 
Алтернативна хипотеза H1 – Резултатите от теста след прилагането на 
КСО са по-високи от тези преди прилагането на КСО. Следователно наб-
людаваният ефект на различие в повишаването на степента на прилагане 
на КСО и повишаването на факторите на КСП, съответно и повишаването 
на фирмената КСП има закономерен характер, или още ефектът е статис-
тически значим. 
H1 : µ > 0 
Оценка на стандартно отклонение 

( ) 26.0
15
99,0

1n
DDSD
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i

n
i ==

−
∑ −

=   

Определяне на стандартната грешка 
07,0

16
26,0

n
SDSE ===   

Изчисляване на емпиричната характеристика на хипотезата tem чрез 
Тест на Стюдент за средните на две зависими  извадки 

7
07,0
49,0

SE
Dtemp ===  

Определяне на степените на свобода:  k (зависими извадки) = n – 1 = 15  
Определяне на теоретичната характеристика на tT  
При  = 0,05 и едностранна критична област от таблицата на Стюдент за t – 
разпределение се отчита стойност за  tT = 2,13. 

При сравняване на емпиричната и теоретичната характеристика се 
получава, че tem > tT. Следователно е налице основание да се отхвърли ну-
левата хипотеза Ho и да се приеме хипотеза H1. Това означава, че разликата 
от резултатите между двата теста може да се счита за статистически зна-
чима, тоест със степен на надеждност 95% можем да твърдим, че прилага-
нето на КСО е оказало нарастващо влияние върху резултатите от теста.  

За установяване силата на значимостта е приложен методът на коре-
лационния анализ.  
Определяне коефициента на корелация: 
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033,0rxy >= , следователно е налице една умерена, почти слаба, но все пак 
положителна зависимост, което дава основания да бъде направено заклю-
чението, че повишаването на степента на прилагане на КСО води до пови-
шаване не фирмената КСП, с което се доказва тезата на дисертацията. 

От получените резултати са направени и допълнителни изводи, че 
приложените мерки показват слаби резултати, макар и положителни когато 
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мероприятията имат еднократен, спорадичен или случаен характер. Фир-
мите, чиято цел е постигане на дългосрочни високи стопански резултати е 
необходимо да предприемат холистичен подход в прилагането на КСО. 
Така спечелените ползи за обществото ще мултиплицират ефекта си върху 
самата компания. 

Параграф 3 „Разработване на програма за оползотворяване на 
възможностите на КСО за повишаване на конкурентоспособността на 
туристическите фирми“ 

Повишаването на конкурентоспособността на предприятието е една 
от задължителните цели на тези от тях, които се стремят към подобряване, 
към по-високи резултати, по-големи пазарни дялове и най-вече дългосро-
чен успех. КСО може да бъде мощен инструмент за постигането на тези 
цели, но е необходим обоснован стратегически и холистичен подход, който 
може да бъде реализиран посредством следната предложена програма: 

 
Програма: 
-Вътрешнофирмен анализ 
-Анализ на обкръжаващата среда 
-Избор на стратегически възможности и мерки за прилагане; 
-Популяризиране на предприетите действия 

 
 – Вътрешнофирмен анализ 

Възможностите на едно предприятие за повишаване на неговата кон-
курентоспособност са зависими на първо място от изходното равнище на 
факторите на КСП.  Посочени са подходи и методи за установяване на 
тяхното състояние, кои от тях са на ниско ниво и оттам понижават общата 
КСП или кои имат потенциал за постигане на конкурентни предимства, а 
от там и на фирмен успех.  

 
– Анализ на обкръжаващата среда 
Обоснована е необходимостта от анализ на нивото на конкурентните 

фирми, тъй като крайната цел е повишаване на способността на фирмата да 
се конкурира именно с тях и са посочени релевантни методи. 

– Избор на стратегически възможности и мерки за прилагане 
 След установяване на текущото състояние по конкурентоспособност 

на фирмата по отношение на вътрешните фактори, силните и слабите стра-
ни, възможностите и заплахите, за постигането на основната цел, повиша-
ване на фирмената КСП, съществуват различни стратегически възможнос-
ти, изборът на които е в компетенциите на ръководния персонал на самата 
фирма. Конкурентните преимущества, както вече установено в теоретич-
ния анализ, се формират: 

 чрез лидерство в разходите,  
 диференциране на продуктите и услугите, 
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 фокусиране (съгласно трите стратегии на Портър), 
 повишаване на интелектуалния капитал. 

Разгледани са основни характеристики на различните стратегии. Според 
направения избор са предложени за приложение следните мерки: 

1) Лидерство в разходите  
 ефективно използване на енергия, вода и суровини; 
 ограничаване образуването на отпадъци; 
 насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници 
и вещества, които са безопасни за околната среда и човешкото 
здраве; 

 непрекъснати усилия за повишаване на екологичната култура и 
съзнание на служителите и гостите на хотела; 

 Подобряване на организационната структура на предприятието и 
др. 

 Принос за опазването и развитието на културното наследство; 
 Подпомагане развитието на местната общност; 
 Програми за увеличаване на биоразнообразието и опазване на 
околната среда; 

 Въвеждане на системи за управление на околната и социалната 
среда; 

 Принос за решаването на социални проблеми и др. 
2) Диференциране на продукцията 

 Използване на суровини и стоки от местен произход; 
 Използване на храни от био- или органичен произход; 
 Придобиване на национални или международни сертификати за 
екологична хотелска услуга; 

 Включване на екологични дестинации в създаването на организи-
рани пътувания; 

 Включване на екохотели или къщи за гости в пакетите за органи-
зирани пътувания; 

 Включване на туристите в решаването на социални проблеми на 
целевата дестинация; 

3) Фокусиране/Специализиране в ниша 
 Зелена архитектура при планиране на туристическите обекти; 
 Използване на ресурси от възобновяеми източници; 
 Намаляване на причинените СО2-емисии;  
 Използване на естествени материали в обзавеждането; 
 Включване на екологично чисти продукти по цялата верига на 
доставки; 

 Волунтаризъм; 
 Обучение и насърчаване на служители, потребители и доставчици 
по устойчиви/КСО-практики; 
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4) Мерки за повишаване на интелектуалния капитал  
 Стриктно спазване на човешките права и трудовите норми; 
 Обучения за повишаване на професионалната квалификация на 
заетите; 

 Създаване на възможности за кариерно израстване; 
 Създаване на бонусна система за поощрения и насърчаване; 
 Създаване на добри условия за труд; 
 Създаване на социални придобивки за заетите и други заинтере-
совани страни; 

 Подобряване на организационните процеси; 
 Инвестиции в изследвания и разработки; 
 Въвеждане на системи за управление, придобиване на междуна-
родно признати сертификати; 

 Създаване на стратегически партньорства; 
 
– Популяризиране на предприетите действия 
Неизменна част на стратегията, независимо от нейния вид, следва да е 

нейната популяризация. Отново е подчетана необходимостта от комуникация 
с всички заинтересовани страни на приложената КСО, както концептът на 
КСО задължително изисква. 

Параграф 4 „Изводи и препоръки за подобряване използването на 
КСО в изследваните туристически предприятия“ 

Резултатите от изследването позволяват да се формулират следните по-
важни изводи: 

Първо, направените изследвания показват една ниска осведоменост и 
активност на туристическите предприятия както в международен план, така и 
в България по темата за КСО. В България делът на установените предприятия, 
интегрирали КСО в своите действия е изключително нисък, а при това неже-
ланието за публикуване на този вид информация придава един още по-неясен 
облик на състоянието и няма признаци за подобрение.  

Второ, при изследваните туристическите предприятията бяха забеляза-
ни редица пропуски в процеса на прилагането на КСО като напр. изключи-
телно ниска активност по отношение на взаимодействията с други заинтере-
совани страни освен служители и потребители. Нито при установяване на съ-
ществените теми, нито при предприетите мерки се предприемат действия с 
доставчици, партньори, инвеститори, НПО, местна общност итн. Не се полз-
ват етаблирани набори критерии, няма организиран мониторинг и др. Също 
така никакви действия не се предприемат за комуникиране на интегрираната 
КСО, респективно за повишаване на корпоративния имидж. Поради липсата 
на постоянство в прилагането на КСО проведените мерки придобиват по-
скоро спорадичен характер и не позволяват на фирмата да черпи ползи от 
нейните предимства, които се проявяват в дългосрочен план.  
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Трето, въпреки констатираните пропуски бяха установени положител-
ни въздействия на приложените мерки върху факторите на фирмената им 
КСП като напр. върху оптимизирането на разходите. Намаленият разход на 
ресурси спомага за намаляването на вредните емисии – факт, който малко от 
предприятията отчитат. Това показва, че българските инвеститори внимател-
но и обосновано взимат решения относно инвестирането в ефективно използ-
ване на ресурси, но все още не са напълно запознати с всички ползи, дори на 
тези КСО-действия, които те са предприели. 

Четвърто, по отношение на управлението на човешките ресурси също 
беше забелязана висока активност от страна на изследваните предприятия. 
Голяма част от приложените мерки са насочени към служителите. Резултатите 
показват слабо, но положително влияние чрез повишаване удовлетвореността 
и мотивацията им, откъдето може да се направи заключението, че КСО оказва 
позитивно  въздействие върху фактора на КСП – човешки ресурси. 

Пето, също позитивни резултати са установени в областта на организа-
ционните ресури, също често попадащи във фокуса на КСО-инициативите от 
изследваните предприятия. Те отчитат едно подобрение във вътрешната ко-
муникация и оптимизиране на работните процеси, с което отново се потвърж-
дава положителното въздействие на КСО върху фактор на КСП, а именно  ор-
ганизационните ресурси.  

Шесто, интересен факт е обаче слабият интерес към мерки за повиша-
ване на интелектуалния капитал и тоталната липса на мерки във фокусиране-
то на действия по отношение на репутацията и иновациите, едни от най-
значимите фактори на КСП.  

Въз основа на така формулираните изводи може да се направят следни-
те препоръки: 

Първо, в условията на глобализация бизнесът се оказва в позиция на 
принуда да поддържа ниво и стандарти на международни равнища. Първа 
стъпка следва да представлява повишаването на информираността на всич-
ки нива, от правителствения сектор, през неправителствените организации до 
отделните бизнес субекти с всички заинтересовани страни.  

Второ, необходимо е възприемането на концепцията за устойчиво раз-
витие от предприятията на туристическата индустрия като единствен начин 
за постигане на дълготраен успех. Това означава съзнателно поемане на отго-
ворност за действията си, намаляване на негативните и увеличаване на пози-
тивните въздействия, гарантирайки така не само ползи за себе си, но и за 
околните, както и за идните поколения.  

Трето, необходими са мерки за повишане на иновационния потенциал 
на предприятията. Туристическата индустрия се намира в условия на глобална 
конкуренция и за поддържането на добро конкурентно ниво са абсолютно не-
обходими качества като адаптивност, гъвкавост, въвеждане на нови продукти, 
които силно зависят от степента на наличния интелектуален капитал. Пътят за 
постигане на тази цел включва създаването на специализирани отдели, обуче-
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ния на всички заинтересовани страни, подобряване на взаимодействието с 
висши училища и иновативни партньори/ доставчици, финансиране на инова-
ционни проекти, подобряване на политиката на ангажиране на кадри и др. 

Четвърто, бездействието по отношение на репутацията на българските 
туристически предприятия трябва да премине в активно повишаване на кор-
поративния имидж. Ангажирането с екологични и социални проблеми само 
по себе си не е достатъчно, необходими са действия за запознаване на по въз-
можност повече заинтересовани страни със съответните критични точки и 
усилията по тяхното подобрение.  

Пето, предприятията трябва да ускорят процеса на придобиване на 
международно признати сертификати в сферата на отговорния туризъм, с кое-
то ще легитимират себе си и своите продукти както пред своите клиенти и 
партньори, ще увеличат доверието в надеждността, качеството и безопасност-
та на продуктите и ще повишат нивото на конкуренция. 

Шесто, особено внимание следва да обърнат туристическите фирми на 
дългосрочността на предприеманите действия. От еднократни действия не 
може да се очакват дълготрайни ефекти. Освен това КСО не може да е еднок-
ратно поемане на отговорност, а един постоянен ангажимент на фирмата да 
съдейства за УР на обществото. Всяко действие следва да бъде претеглено от-
към неговите въздействия и КСО да прозира в неговата същност.  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведените теоретични изследвания  по отношение на темите за КСО 
и КСП на туристическите предприятия позволиха да се направят следните 
заключения:  

1. Мисълта за КСО претърпява едно значително развитие през години-
те. Зародено като задължение на бизнеса да допринася благотворително за со-
циални инициативи, тя се превръща постепенно в маркетингова стратегия, за 
да прерастне в последствие в част от цялостната корпоративна стратегия на 
модерните компании, а дори и в начин на бизнес.  

2. Установено бе наличието на две основни школи на мислене по тази 
тематика, първите от които считат, че задълженията на бизнеса се изчерпват с 
постигането на добри финансови резултати и опазване интересите на техните 
собственици и техните опоненти, които считат, че интересите на обществото 
следва да стоят на преден план, а едва след това на останалите заинтересовани 
страни, а полезността за обществото осмисля действията на компанията и ѝ 
осигурява т.н.“лиценз“ за извършване на дейност. Същите те считат, че ус-
тойчивостта и дългосрочните добри резултати на фирмата са по-важни за нея 
и за жизнения и цикъл отколкото краткосрочната финансовата печалба, а за 
тази цел КСО може да бъде един изключително полезен инструмент. 

3. Все още съществуват разногласия по отношение на дефиниции и 
тълкувания на понятието КСО, обусловено от дългия път, изминат от мисълта 
за КСО, географските различия и обвързаните с тях културни схващания и 
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начини на мислене, на действие, на възприемане на полезността за общество-
то, както и разбира се, на времената, за които се отнасят. Това води до затруд-
нения в разбирането на понятието от широката среда и възпрепятства разви-
тието в тази насока. Необходимо е постигане на консенсус. 

4. Разногласия съществуват и по отношение на дефиниции и трактовки 
на понятието конкурентоспособност, особено по отношение на равнище 
предприятие. Това води до затруднения при анализите на съществуващи из-
води и резултати.  

5. Фирмената КСП е все още слабо изследвана в контраст с изследвани-
ята на макроравнище. Това обстоятелство представлява само по себе си един 
парадокс, имайки впредвид зависимостта на КСП на макроравнище от КСП 
на предприятията в съответния регион. Съсредоточавайки повече усилия на 
равнище предприятие реално могат да се постигнат по-високи резултати и на 
по-високо равнище. 

6. Въпреки актуалността както на темата КСО, така и на КСП, техните 
взаимовръзки са слабо изследвани, а те от своя страна срещат множество зат-
руднения чрез разногласията в тяхното дефиниране. 

7. Въпреки значимостта на туристическата индустрия и силно конку-
рентния ѝ характер, както КСО, така и фирмената КСП в туризма са рядко 
обект на научни изследвания. Наличните резултати все пак доказват една сла-
ба, но положителна връзка между двете категории, но не винаги. 

На основата на анализа и проведените практически изследвания бяха 
формулирани следните заключения: 

1. Разнообразието в обхвата и възможностите на интегриране на КСО в 
действията на предприятиета обуславя също такова разнообразие в критерии-
те и показателите, респективно методите за анализ и оценка на тяхното при-
ложение.  

2. С предложената методика за анализ и оценка на процеса на прилагане 
на КСО е попълнена една празнота. Същевременно именно правилният и 
обоснован подход в прилагането на КСО е гаранция за висока резултативност. 

3. Туристическите предприятия в България се характеризират със слабо 
интегриране на КСО в техните действия. Приложената КСО в изследваните 
предприятия се характеризира с една средна оценка на прилагането, има по-
скоро случаен характер и може да бъде подобрена чрез прилагане на различни 
мерки от предложената програма. 

В заключение както от теоретичните, така и от практическите поста-
новки може да се формулира изводът, че изследователската теза се потвърж-
дава, но при някои условности, а именно за обоснованост, целесъобразност и 
систематичност на действията по КСО. Чрез прилагане на КСО след внимате-
лен и (научно) обоснован избор на цели, стратегия и мерки, както и един пра-
вилен, холистичен и дългосрочно постоянен подход повишаването на КСП на 
туристическата фирма е гарантирано. 
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IV. СПРАВКА ЗА ОСНОВНИТЕ ПРИНОСНИ МОМЕНТИ 
НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 
В дисертационния труд могат се откроят следните по-важни принос-

ни моменти с научен и приложен характер: 
 

1. Систематизирани и критично са анализирани схващанията, тезите 
и становищата на редица автори в множество литературни източници по 
същността и развитието на идеята за КСО, както и нейните особености в 
туризма. Формулирани са авторови позиции и са прецизирани дефиниции 
за често използвани в областта понятия като КСО, КСО-практика и КСО-
практика в туризма, някои от които за не са дефинирани досега. 

2. Задълбочено и обхватно са изяснени съдържанието и особеностите 
на характеристиките на фирмената КСП и конкурентни предимства на ту-
ристическите предприятия, на тяхната устойчивост и на факторите, опре-
делящи тяхното наличие и равнище. 

3. Систематизирани са критерии и индикатори за анализ и оценка на 
прилагането на КСО при туристическите предприятия. Предложена и 
практически апробирана е методика за анализ и оценка на процеса на при-
лагането на КСО в туристическото предприятие. Методиката попълва една 
празнота по отношение на оценките на КСО, тъй като тя е насочена към 
самия процес на прилагане, а не към текущото или друго статично състоя-
ние на предприятието по КСО.  

4. Задълбочено е анализирано състоянието и развитието на българс-
ката туристическа индустрия по отношение на прилагането на КСО и от 
практиката са изведени заключения относно взаимовръзките между тези 
действия и факторите на конкурентоспособността. Очертани са възмож-
ности и насоки за подобряване използването на КСО с цел повишаване на 
конкурентоспособността на туристическите предприятия. Разработена е и 
програма за оползотворяване на възможностите на КСО за повишаване на 
конкурентоспособността на туристическите фирми. 
 
 
 
 

45



V. СПИСЪК НА ПУБЛИКАЦИИТЕ, 
СВЪРЗАНИ С ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 
Монографии 

1. Генджева, Н. Как да повишим конкурентоспособността на турис-
тическата фирма чрез корпоративна социална отговорност. Изда-
телство Авангард Принт. София, 2015. 

Студии 

2. Генджева, Н. Корпоративната социална отговорност – еволюция на 
същността и проекции в туризма. Сборник докторантски трудове. 
СУ „Св.Кл.Охридски“, София, 2012. ISBN 978-954-9399-26-4, стр. 
21-33. 

3. Gendzheva, N. Model of Corporate Social Responsibility in Food 
Tourism. International Forum for Responsible Tourism, 4 – 6 април 2014, 
Търгу Жиу, Румъния. Публикуван в International Journal of 
Responsible Tourism – Vol.3, No. 1. Достъпен на: 
http://amphitheatreconferences.gm.ro/wp-content/uploads/2014/07/IJRT-
3.1.pdf 

Научни статии и доклади 

4. Gendzheva, N. Shared value reengineering – contemporary strategy for 
tour operators. Сборник докторантски трудове. СУ „Св.Кл.Охридски“, 
София, 2012. ISBN 978-954-9399-26-4, стр. 34 - 39. 

5. Милева, С., Генджева, Н. Влияние на глобализацията в туропера-
торската и агентска дейност в България. Сборник с научни докла-
ди. УНСС, София, 2012. ISSN 1314-7226, стр. 302 – 308. 

6. Генджева, Н. Устойчиво туристическо развитие на ски зони в пла-
нинските райони. Научна конференция „Туризмът в планините“, СУ 
„Св.Кл.Охридски“, София, 15 – 16 ноември 2013. Приет за публика-
ция в Годишника на СУ „Св.Кл.Охридски“. 

7. Генджева, Н. Модел за Корпоративна Социална Отговорност. На-
ционална Конференция „Кулинарията и гостоприемството – успешен 
фактор за туристическо развитие“, гр. Добрич, 27-28 февруари 2014. 

8. Gendzheva, N. SWOT Analysis of CSR-Model in Food Tourism. 
Proceedings Book. 7th World Conference for Graduate Research in 
Tourism, Hospitality and Leisure. Turkey, Istanbul, 03-07 June 2014. 
ISBN 978-605-4940-25-7, p. 520-526. 

9. Mileva, S., Gendzheva, N. Enhancing competitiveness and added value of 
a tourist product. 17-та Международна Годишна Конференция на Сто-
пански факултет към СУ „Св.Кл.Охридски“, 17-18 октомври 2014г. 
Приет за публикация в Годишника на Стопански факултет. В процес 
на рецензиране за публикуване в Годишника на Стопански факултет. 

46



СТАТИИ 

10. Милева, С., Генджева, Н. Глобализация и икономическа криза. Влия-
ние върху дейността на водещите български туроператори. 
Сп.Ютилитис, 2012, бр.10(104). ISSN 1312-3017. 

11. Милева, С., Генджева, Н. Глобализация и икономическа криза. Влия-
ние върху дейността на водещите български туроператори. Дос-
тъпно на: http://www.publics.bg/bg/publications/147/ (06.02.2015) 

12. Милева, С., Генджева, Н. Местните продукти като източник за 
конкурентоспособност за българските МСП в туризма. 
Сп.Ютилитис, 2012, бр.10(104). ISSN 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

47



VІ. ДЕКЛАРАЦИЯ  
 

Декларирам, че дисертационният труд “Повишане на конкурентоспо-
собността на туристическите фирми чрез корпоративна социална отговор-
ност” е изцяло авторски продукт. При неговото разработване не са ползвани 
чужди публикации и разработки в нарушение на авторските им права. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on 'High Quality No Color Changes'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


