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Увод

Интернационализацията на съвременната хотелиерска
индустрия намира израз най-вече в разрастването на транс-
националните корпорации – крупните хотелиерски вериги и
групи. Разпространението на хотелиерските вериги и техните
стандартни продукти размиват постепенно границите между
регионалните, национални и глобални пазари, въпросът опира
до брендовете1, независимо от тяхната локация. Разгранича-
ването понякога е условно, всичко това води до мултипрост-
ранствен мениджмънт на хотелиерството, по-широк продук-
тов микс, формиране на мултинационални екипи, по-гъвкави

финансова и маркетингова политики, съобразени с глобалните изисквания и промени.
В съвременната турбулентна2 (хаотична, непредсказуема, враждебна) бизнес среда,
хотелиерските организации се нуждаят от глобално мислене и целеполагане. В тази
връзка се наблюдава присъствието и все по-нарастващото приложение на различни-
те форми на обединяване и сдружаване в хотелиерството като джойнт венчъри, стра-
тегически алианси, франчайзинг и особено договори за управление.

Договорите за управление са сравнително по-ново явление в хотелиерския
мениджмънт, техният генезис е през 50-те години на ХХ век в САЩ и е свързан с
интернационализацията на световноизвестни вериги като Hilton, Marriott и Hyatt.
Те преценяват, че могат да продават управленското си ноу-хау, често в комбинация
с търговската марка, като по този начин се разрастват при минимален риск чрез
„некапиталова форма”3, но по-широкото разпространение на тази практика датира
едва от 90-те години на ХХ век. Тогава договорите за управление в хотелиерството
се усъвършенстват, структурират се, включват нови компоненти, ориентират се
към различни сегменти и класове обекти, комбинират се с други типове споразу-
мения в рамките на разнообразни обединения и алианси. В съвременните условия

1 Go, Fr., Pine, R. Globalization Strategy in Hospitality Industry. London: Roultedge,1995, р. 368.
2 Пак там.
3 Conractor, F., Kundu, S. Franchising versus company-run operations: Modal choice in the global Hotel

Sector. // Journal of International Marketing, Vol. 6, № 2, 1998, р. 236.
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на разрастваща се глобализация и икономическа криза присъствието на договорите
за управление, като по-либерален и достъпен вариант, особено при по-високо кате-
горийните и комплексни заведения за пребиваване, се засилва.

Независимо от тези факти, същността и особеностите на договорите за уп-
равление в хотелиерството не са достатъчно изяснени и систематизирани в спе-
циализираната литература, доминират изследванията за франчайзинга и стратеги-
ческите алианси, което обстоятелство ни ориентира към избраната тематика. Друг
аргумент е бавното, но постъпателно навлизане на договорите за управление в
българското хотелиерство, като тази начална практика също се нуждае от анализи-
ране и осмисляне. В тази връзка предмет на настоящото изследване са договори-
те за управление в хотелиерството, а обект – приложението им в българското хо-
телиерство. Основната авторова теза е, че същността, структурата и съвре-
менните изменения на договорите за управление аргументират приложени-
ето им в хотелиерската практика, но те не се използват достатъчно в българ-
ското хотелиерство поради недостатъчна информираност на стопанските
субекти и трансфер на добри практики.

Според посочените предпоставки основна цел на настоящото изследване е
дефиниране на същността и систематизиране на особеностите на догово-
рите за управление в хотелиерството и на тази база разкриване на някои
възможности за приложението им в българското хотелиерство. Основната
цел на разработката ще се осъществи чрез решаването на следните научноизсле-
дователски задачи:

 Oпределяне на същността, структурата и бариерите пред договорите за
управление в хотелиерството.

 Oценка на позициите, преимуществата и недостатъците на договарянето за
двата основни субекта по споразумението.

 Aнализ на факторите, състоянието и разкриване на някои възможностите за
разширяване на приложението на договорите за управление в българското
хотелиерство.

Основните научноизследователски методи, използвани в публикацията са син-
тез, индукция, дедукция, експертна оценка (авторът е експерт към МИЕТ и ВТК),
телефонни и имейл допитвания до български хотелиерски фирми, анализ на специ-
фичните (отраслови) условия за приложение на договорите за управление в българ-
ското хотелиерство, анализиране и трансфер на международни добри практики по
използването на договорите за управление.

Ограниченията на изследването се отнасят до проучването само на чуждо-
езикова литература по посочената проблематика, поради пълното отсъствие на
българска, както и до липсата на статистическа информация по договорите за уп-
равление в националното хотелиерство и степента на тяхното приложение. Също
така са ограничени обхватът и задълбочеността на авторовото проучване относно
приложението на договорите за управление в българското хотелиерство поради по-
зоваването от страна на фирмите на клаузи за конфиденциалност на информацията
и запазване на конкурентни предимства, както и неоторизиране за коментиране на
проблеми по споразуменията и споменаване на фирмени имена.
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Очакваните резултати от разработката се свеждат до:
 дефиниране на същността на договорите за управление;
 оценка на взаимоотношенията, преимуществата и недостатъците на ме-

ниджърските споразумения за двете страни, както и извеждане на съвре-
менните изменения в посочените договори;

 оценка на специфичните фактори за приложение на договорите за управле-
ние в българското хотелиерство;

 проучване на степента на приложение на договорите за управление в наци-
оналното хотелиерство и на тази база извеждане на насоки за евентуално
разширяване на използването им.

Глава първа

ДОГОВОРИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ В ХОТЕЛИЕРСТВОТО

1.1. Дефиниране на договорите за управление в хотелиерството

Договорите за управление, както подсказва и наименованието, предполагат ня-
какъв тип споразумение между различни стопански субекти. В тяхната основа заляга
принципът на разделянето на функциите по мениджмънта и владеенето на хотелиерс-
ката собственост, независимо от нейния вид. Следователно, от една страна, те са спо-
соб за некапиталово разрастване на хотелиерските вериги и корпорации, които предос-
тавят мениджърските си умения, а от друга – възможност за повишаване на икономи-
ческата ефективност от експлоатацията на самостоятелни хотелиерски обекти.

Относно периода на възникване на договорите за управление в хотелиерството
се водят спорове, но преобладава мнението, че първият обект, функциониращ чрез
подобен контракт, е хотел Hilton, открит през 1949 в Пуерто Рико4. Цялата инвести-
ция е предоставена от държавата, като веригата Hilton лизингова и управлява обек-
та срещу част от брутната печалба, по-късно подобни договорености са сключени и
за хотели в Истанбул, Мексико и Куба. Впоследствие тази форма за управление на
обектите се развива и усъвършенства и става основа за съвременните мениджърски
контракти, които навлизат повсеместно най-напред в американското хотелиерство
към средата на 70-те години на ХХ век5. Например през 1970 година в САЩ са
сключени 22 подобни договорености, а през 1975 – те вече са 1826. В останалите
региони договорите за управление са налагат по-бавно и постъпателно поради специ-
фиката в развитието на хотелиерската индустрия и туризма като цяло.

Създаването и разпространението на договорите за управление в хотелиер-
ството е следствие от концепцията за формиране на веригите и по-късно теориите
за ролята и значението на брендовете. След като загубват обекти по политически

4 Charles, A. Bell. Agreements with Chained – Hotel Companies. // The Cornell H.R.A. Quarterly, February
1998, р. 28.

5 Александрова, А. Ю. Международный туризм. Москва: КНОРУС, 2010, с. 423.
6 Go, Fr., R. Pine. Цит. съч., с. 203.
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и икономически причини през 60-те и 70-те години на ХХ век, големите, вече между-
народни американски вериги (концепцията за този тип алианси е възникнала в САЩ –
бел. авт.), откриват, че е възможно да реализират приходи с минимален финансов
риск, като продават управленското си ноу-хау на инвеститори и собственици без опит
и професионални умения. Тяхната управленска философия се опира на принципите на
централизацията, контрола и спазването на постоянно качество на продукта, което се
постига чрез система от стандарти и се подпомага от първите в индустрията резер-
вационни системи. Посочените принципи водят до налагането и утвърждаването на
търговските марки на хотелиерските вериги, които увеличават доходността си и чрез
разпространението на имиджа и ценността на марките си и свързаните с тях обекти
на интелектуална собственост. Ето защо до началото на 90-те години на формиралия
се международен пазар на мениджърски договори в хотелиерството, доминиращи
оператори (термин, с който се обозначават управленските компании) са световноиз-
вестните американски вериги Hyatt, Hilton, InterContinental, Holiday Inn, Sheraton.

След посочения период американската хегемония в изследваната област посте-
пенно е намалена, тъй като при новите условия американският модел7 вече не е дос-
татъчно печеливш и широко приложим, той постепенно се превръща в бариера за раз-
витие на някои компании и се налага преосмисляне на концепцията за строгите стандар-
ти и централизираното управление. Причините се коренят предимно в промените в ха-
рактеристиките на търсенето, засилената конкуренция между вече формираните брен-
дове, разрастващите се териториални пазари, окрупняването на веригите, разнообразя-
ването на стратегическите алианси и на самите договори за управление, икономически,
политически и социални изменения и прочие. В резултат се появяват както напълно
независими мениджърски компании, така и европейски, и азиатски оператори катоAccor,
THForte, Nikko Hotels и други, които се базират на по-либерални стандарти, децентра-
лизация, ориентират мениджмънта към принципите на интеграция и сътрудничество, в
рамките на все по-развиващите се информационни технологии.

В съвременния етап, при наличието на голям брой международни и национал-
ни оператори, конкуренцията е още по-силна, част от традиционните пазари, като
американския например, вече са наситени, което мотивира управленските компа-
нии да рискуват на нови територии, чиито обхват все повече се стеснява. Съвре-
менните характеристики на хотелиерската индустрия като глобализацията, свръхка-
пацитета спрямо обема на туристическото търсене, икономическата криза и равни-
щето на резултативните показатели като средна заетост на легловата база и Рев
Пар (Revenue per Available Room – основен показател за доходността на хотелиер-
ството: среден приход от стая в обръщение) оказват както положително, така и
негативно въздействие върху развитието на мениджърските договори. От една стра-
на, натрупването на капацитет (непрекъснато ново строителство и разрастване на
мегаверигите) и сравнително високото качество на материалната среда ориенти-
рат собствениците към усъвършенстване на мениджмънта, в съчетание с ползите
от присъединяването към утвърдени брендове. От друга страна, размерът на фи-
нансовите задължения ограничава потенциала на операторите, глобализацията по-

7 Александрова, А. Цит. съч., с. 427.
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ставя в привилегировани позиции по-мощните и крупни ТНК, мениджърското ноу-
хау по-трудно се адаптира към специфичните пазари.

Според посочените изменения, логично е водещите световни мениджърски
компании (по брой управлявани обекти) да са мултинационални хотелиерски корпо-
рации, които съчетават в портфолиото си освен договори за управление и други
стратегически форми за разширяване на дялове и навлизане на нови пазари. Табли-
ца 1.1 показва, че доминират, въпреки изведените проблеми, американските корпо-
рации, които са 50% от класираните. Останалите са с разнообрази страни на произ-
ход – 2 от Великобритания, по една от Франция, Испания и една – от Китай, което е
ново явление в анализираната област, но е обяснимо с мащаба и темповете на
развитие на хотелиерството и туризма в тази страна.

Таблица 1.1

Водещи мениджърски корпорации в хотелиерството за 2010 година

Източник: www.hotelsmag.com (03.09.2011).

Включените в таблицата вериги и групи са водещи и в класацията на корпора-
циите по общ капацитет, пет от тях са и най-крупните франчайзодатели на хотели-
ерския пазар, повечето са брендове лидери в своя сегмент, което съвкупно допри-
нася за усъвършенстване на управленските им концепции и висока степен на прило-
жимост на разнообразните пазари. По данни на американската хотелиерска асоци-
ация за 2009 година, в световен план, оперират над 800 мениджърски компании,
които управляват над 12 000 обекта, като една трета от тях са в системите на
посочените 10 лидера8.

Направената кратка историческа справка за създаването и развитието на
договорите за управление в хотелиерството показва, че се видоизменят главно ха-

8 www.ahla.com  (09.2011).

Номер Наименование на корпорацията Брой управлявани обекти
1. Marriott International 1 005
2. Extended Stay Hotels 683
3. Westmont Hospitality Group 666
4. InterContinental Hotel Group 639
5. Accor SA 576
6. Hilton Worldwide 569
7. Starwood Hotels & Resorts Worldwide 463
8. Home Inns & Hotels Management 364
9. Whitbread 351

10. NH Hotels 301
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рактеристиките на участващите стопански субекти според динамиката на факто-
рите от околната среда.

От гледна точка на теориите за управление на фирмата различните варианти на
сдружаване, интернационализацията и развитието чрез некапиталови форми, каквито
са и договорите за управление, се аргументират основно с две доминиращи теории.
Първата е теорията за транзакционните разходи, лансирана от Р. Коуз и доразвита от
О. Уилямсън9. Коуз обяснява стабилното позициониране на фирмата с обема на тран-
закционните разходи, които са основно тези по обслужването на размяната, а Уилямсън
доразвива проблематиката не само по отношение на фирмата, но и във връзка с
бизнес организационните форми и техните механизми на ръководство. В хотелиерс-
кия мениджмънт теорията за транзакционните разходи се свързва основно с оптими-
зиране структурата на разходите при международна експанзия на крупните хотелиер-
ски вериги и оператори10, като в съвременен контекст се срещат разнообразни вари-
ации на посочените теоретични постановки. Например интернационализацията на хо-
телиерския бизнес и разрастването чрез некапиталови форми се обяснява с т.нар.
„теория за мрежата”11. Според нея всяка компания формира мрежа от взаимовръзки
с клиенти, партньори, доставчици, международни организации, обществени институ-
ции и подобни, която многократно се разраства при интернационализация на дейност-
та и увеличава преимуществата на веригата. Части от „мрежата” са и стратегичес-
ките алианси, франчайзинговите договори и тези за управление и прочие.

Друга теория в посоченото направление е т.нар. „еклектична парадигма” на
Дънинг12, съгласно която развитието на мултинационалните фирми се опира на три
основни положения: първо, преимущества, свързани с икономиката и технологиите
като икономии от мащаба, бренд развитие, придобиване на ценен международен
опит, напредък в технологиите.

На второ място преимущества, свързани с разположението (местоустановя-
ването) на компаниите, особено привлекателни за хотелиерския бизнес и до голяма
степен свързани с развитието на туризма в съответните международни територии.

Трето, преимущества поради включването на местни стопански субекти с
пазарен опит при интернационализацията, което увеличава ефективността от функ-
ционирането на ТНК. Теоретичните обосновки обясняват засилването на мултина-
ционалния характер на хотелиерския бизнес и съответно на некапиталовите форми.

Втората основна теория, „един от компонентите на съвкупността от теории,
теоретически обосноваващи и обясняващи корпоративното ръководство”13, е тази
за представителството (агентската теория), разработена от Дженсън, Меклинг, Фама
и други. В хотелиерския мениджмънт посочената теория се прилага от Нортън,
9 Вж. Коева, Ст. Кратка енциклопедия по корпоративно ръководство. (под общата редакция на Й.

Коев и Ст. Вачков). Варна: Стено, 2010, с. 297.
1 0 Вж. по-подробно: Kim, K., M. Olsen. Determinants of successful acquisition processes in the U.S.

lodging industry. // International Journal of Hospitality Management, № 3,1999, рp. 285–308.
1 1 Johson, C., M. Vanetti. Locational strategies of international hotel chains. // Annals of tourism research,

Vol. 32, № 4, 2005, р. 1078.
1 2 Dunning, J., S. Kundu. The eclectic paradigm of international production. // International journal of the

Economics of Business,Vol. 8, № 2, 2001, р. 175.
1 3 Коева, Ст. Цит. съч., с. 222.
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Майкъл, Брикли и Дарк и други14. Авторите считат, че вземането на решение за
типа разрастване на корпоративните вериги зависи от взаимоотношенията между
фирмата (принципал) и управляваните от нея обекти (агенти), откъдето е и името
на теорията. Обяснението е, че когато собственикът на обекта и мениджърът са
различни лица, последният често действа според собствените си интереси, а не
според тези на фирмата. Той не е заинтересован да влага достатъчно усилия, защо-
то допълнителните печалби не са предназначани за него, а за собственика, особено
ако е налице фиксирано възнаграждение. Затова компанията влага значителен обем
ресурси за управленски разходи, и особено за мониторинг и стимулиране на менид-
жърите. А при некапиталовите форми последните се „превръщат в предприема-
чи”15, мотивирани да управляват печеливши обекти, като обемът на разходите за
мониторинг силно спадат. Също така целите на стопанските субекти съвпадат много
повече, отколкото при наетите мениджъри, защото и двете страни са заинтересова-
ни да поддържат ценността на бренда и да повишават приходните показатели.

Посочените теоретични направления и техните интерпретации в хотелиерството
са разработени основно в американската специализирана литература, някои из-
следователи (особено от европейските школи)16 не ги приемат или са по-скоро адепти
на комбиниране на подходите и становищата. Аргументите за избор биха могли да
се допълнят например с придобиване на конкурентни предимства, диверсифицира-
не на брендове, запълване на пазарни ниши и прочие.

Разнообразните научни школи и становища предполагат и нееднозначно дефи-
ниране на некапиталовите форми за разрастване на хотелиерския бизнес, включи-
телно и на договорите за управление. Голяма част от определенията са обстоятел-
ствени, с цел уточняване на участващите субекти и техните позиции. Бихме могли
да систематизираме проучените от нас авторови становища по същността на дого-
ворите17 за управление в няколко основни направления:

• Вид договор, като при дефинирането се процедира по два начина:
Първо, кратко определение само с маркиране на отличителните характерис-

тики: Кунил, Шарма, Морионез и други. Например според Онофре Кунил договорът
за управление е „основно споразумение между хотелиерска мениджърска компа-
ния и компанията-собственик на хотела, според което първата управлява обекта”18.
Посочената дефиниция е схематична, тя свежда богатството от взаимовръзки
между участващите страни само до писменото споразумение, а хотелиерските
обекти са ограничени до хотела, но на практика всеки вид заведение за пребивава-
не може да сключи подобни контракти.

Второ, детайлизирано определение с препратки към правата и задълженията
на двете страни: Търнър, Гилдинг, Александрова. Според първите двама автори

1 4 Lashley, C., A. Morrison. Franchising Hospitality Services. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2000, p. 11.
1 5 Пак там.
1 6 Giotar, J. P. L., M. Balfet, E. Leroux. Management du tourisme: territoires, offres et strategies. Pearson

Edition France, 2012, р. 112.
1 7 Въздържаме се от чисто юридически становища съобразно целта на изследването и научната ни

квалификация.
1 8 Cunill, O. The growth Strategies of Hotel Chains. New York: Haworth Hospitality Press, 2006, р. 127.
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договорът за управление е „писмено споразумение между собственик и оператор, с
което последният е оторизиран да управлява хотела от името и за сметка на соб-
ственика. Собственикът запазва собствеността върху сградата, обзавеждането,
оборудването, а операторът е отговорен за оперативното управление на бизнеса”19.
Александрова допълва, че според договореностите собственикът не се намесва в
управлението на обекта, но поема всички текущи разходи, както и финансовия и
операционен риск, а операторът следва да осигури възвръщаемостта на вложените
инвестиции и дългосрочна рентабилност, при сравнително ограничен финансов риск20.
В подбраните дефиниции се изясняват юридическият статус и взаимоотношенията
на включените субекти, както и разпределението на някои права и отговорности,
които са всъщност компонент на договора, без да се конкретизират характеристи-
ките на участващите страни.

• Взаимоотношения между договарящите се субекти: Бътлър, Браун, Пайн.
Договорите за управление, счита Бътлър21, са комплексни и сложни взаи-
моотношения на юридическа основа между хотелиерски собственик и хо-
телиерски оператор. Докато собственикът поема голяма част от риска за
пазарен успех, операторът има изключителното право да управлява обекта.
Напълно подкрепяме мнението за взаимовръзката между включените су-
бекти, чиито измерения надхвърлят юридическата формулировка и фор-
малния договор.

• Метод за международна експанзия от некапиталов характер – Контрактор,
Кунду, Де Рос, Василева, Диму, Чен. Според Де Рос договорите за управле-
ние са средство за международна експанзия на хотелиерските вериги без
съпътстващите рискове при владеене на собствеността или при смесените
предприятия22. Твърдението се подкрепя от Чен и Диму23, а Василева доба-
вя, че договорът за управление е „...международна бизнес операция, при коя-
то единият контрагент управлява цялостната дейност или осъществява уп-
равленски функции на друг чужд контрагент при експлоатацията на хотел...”24.
Авторите от това направление акцентират върху най-разпространения вид
договор – международния, и приложението му за интернационализацията и
разрастването на хотелиерските компании, но той не изчерпва понятието.

• Дефиниране в контекста на агентската теория за взаимоотношенията меж-
ду собственика (принципал) и оператора (агент), които следва да са базира-
ни на „взаимното доверие и лоялност от страна на мениджърската компа-
ния”25, като последната следва да действа винаги в интерес на принципа-

1 9 Turner, M. J., Ch. Guilding. Hotel Management Contracts and Deficiencies in Owner-Operator Capital
Expenditures Goal Congruency. // Journal of Hospitality &Tourism Research,Vol. 43, № 4, 2010, р. 481.

2 0 Александрова, А. Цит. съч., с. 422.
2 1 Butler, J., R. Braun. The HMA Handbook. L.A.: Global Hospitality Group, 2012, р. 73.
2 2 De Ross, J. Hotel Management Contracts- Past and Present. // Cornell Hospitality Quarterly, Vol. 51, №

1, 2010, р. 68.
2 3 Dimou, I., J., Chen. The choice between management contracts and franchise agreements in the corporate

development of international hotel firm. // Journal of Marketing Channels, № 10, 2003, р. 33.
2 4 Василева, А. Съвременни форми на международен бизнес. София: НБМГХ, 2010, с. 115.
2 5 Butler, J., R. Braun. Цит. съч., с. 34.
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ла26. Тук се използва юридическа терминология и същевременно са взаим-
ствани постановки от теория по управление на фирмата, като те са по-ти-
пични, както вече бе споменато, за американската литература. В случая се
глобализират взаимоотношенията между двете страни, защото подобни
аспекти са характерни за много други договорености и взаимовръзки.

 От систематизираните мнения могат да се направят следните изводи:
 Договорна форма на взаимоотношения между две ясно откроени страни:

хотелиерски собственик и управляваща компания (оператор) със съответ-
ните права и задължения.

 Операторите са основно хотелиерски корпорации, повечето ТНК, и използ-
ват договорите за управление като стратегия за териториална и пазарна
експанзия.

 Среща се предимно при мениджмънта на вида хотел.
 Същността и сключването на договореностите са външната, формална страна

на изследваното понятие, то е по-комплексно като структура и взаимодействия.
Между включените стопански субекти възникват сложни взаимоотноше-

ния, защото се касае за агентски и партньорски взаимовръзки.
На базата на авторовите становища и направените изводи бихме дефинирали

 договорите за управление в хотелиерството като договорна форма на бизнес
сътрудничество, базирана на писмено споразумение и включваща партньор-
ски взаимоотношения между собственик на заведение за пребиваване и
хотелиерска компания (оператор), по повод управлението и експлоатаци-
ята на обекта на собственика от оператора и свързаните с тези дейности
права и задължения на двете страни.

В изведеното от нас определение акцентираме върху договорната форма за
управление на хотелиерската собственост и произтичащите от нея особености, ха-
рактера на взаимоотношенията между включените субекти и отличителните черти
на двете участващи страни, т.е. обобщаваме изследваното понятие в по-широк план
от формалното споразумение. То юридически узаконява наемането на оператора от
собственика, но фактически се включват широк спектър от компоненти и процеси.

1.2. Бариери и конфликти при договорите
за управление в хотелиерството

За да се изведат и оценят бариерите и конфликтите при този тип договаряне в
хотелиерството, най-напред е необходимо разкриване на процеса на договаряне и
структурата на контракта. Те са обобщаващи с цел систематизиране на разнооб-
разната хотелиерска практика.

Основните субекти по договарянето в хотелиерството биха могли да са след-
ните:

• Собственици на хотелиерски обекти. Те са с разнообразен статус и се
свеждат, според нас, до следните категории:

2 6 Brewer, W. Franchisees and Shareholders: the next wave of hotel litigation. // Cornell Hotel and Restaurant
Administration Quarterly, Vol. 44, № 3, 2003, р. 77.
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o Институционални – като застрахователни компании, банки, пенсионни фон-
дове и подобни. При финансиране в хотелиерството тези собственици са
привлечени от потенциално обезпечената и сигурна инвестиция,
обвързана с реален актив, ритмичното постъпление на печалбата и нара-
стване на капиталовата стойност при умело управление.

o Инвестиционни фондове и компании за недвижими имоти, които вла-
гат средства или придобиват хотелиерски обекти при кризи или фалити, като
целта е обикновено подобряване на доходността и бърза препродажба. Някои
инвестиционни фондове създават собствени мениджърски подразделения.

o Строителни компании и собственици на земя с дълготраен интерес във
владеенето на хотелиерската собственост като източник на потенциална
изгода, но без управленски опит. Някои строителни фирми се специализират
в изграждането на заведения за пребиваване, които впоследствие предос-
тавят на мениджърски екипи.

o Компании, свързани с туристическия бизнес като туроператори, авио-
компании, други транспортни, ресторантьорски вериги и групи, които же-
лаят да разнообразят продуктовото си портфолио или да повишат икономи-
ческата си независимост чрез вертикална концентрация.

o Хотелиерски вериги, които по стратегически причини предоставят част
от обектите си на външен мениджмънт.

o Индивидуални собственици предимно на хотели или мотели често при
комбиниране с франчайзинг, които не биха могли или не желаят да експлоа-
тират и управляват своите обекти.

Изводите, които се налагат са, че съотношението между институционалните
и индивидуални собственици е в корелация със степента на икономическо развитие
на дадена страна – при по-висока степен преобладава първият вид. Също така най-
голям е относителният дял на собствениците на хотели, и то с определен капацитет
(обикновено над 200 стаи)27, предимно от висококатегорийния сегмент.

• Оператори – два основни вида: крупни хотелиерски вериги и/или групи и
независими компании.

Както бе посочено в кратката историческа справка, хотелиерските вериги и
групи доминират като водещи оператори и предоставянето на управленско ноу-хау
често се комбинира с други дейности, най-вече с франчайзинга. Това са основно
интегрирани вериги, за които е характерно: изготвянето на стандарти по всички еле-
менти на продукта, спецификации и указания за практическото им прилагане; регист-
риране на търговска марка и изграждане на бренд или брендове; наличие на собстве-
на резервационна система; осъществяване на управленските дейности от централа
или от подразделение. Тези хотелиерски корпорации печелят от стойността (ценност-
та) на техните брендове чрез трансфериране на бренд елементи на базата на разно-
образни договорености, включително за управление. Споразуменията при тези опера-
тори, по правило, се придружават от допълнителни договори (най-често лицензион-
ни)28 относно правата и ползването на обекти на интелектуална собственост, най-
2 7 Cunill, O. Цит. съч., с. 129.
2 8 De Ross, J. Цит. съч., с. 69.
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вече търговски марки, име, лого, символи и други подобни. Интересите на интегри-
раните вериги при сключването на мениджърските договори обикновено са дългос-
рочни, като част от техните стратегии за растеж. Финансовите и маркетинговите им
предимства, съчетани с икономиите от мащаба им, позволяват по-ефективно управ-
ление и договорирането на по-изгодни условия, отколкото независимите компании.

Независимите компании са специализирани в хотелиерския мениджмънт и
концентрират дейността си само върху договорите за управление. Те не владеят
собствени обекти и управляват предимно средни и по-малки по капацитет заведе-
ния за пребиваване, които не могат да си позволят наемане на верига оператор. По
принцип не формират брендове и не преотстъпват права върху марки, разполагат с
по-слаби финансови и маркетингови възможности от хотелиерските вериги. По-
добни компании възникват масово в САЩ през 80-те години, като се ориентират
към регионалните и национални пазари, подобен е статусът им и в съвременния
етап, но се регистрират и нови явления. Някои хотелиерски вериги отделят само-
стоятелни мениджърски компании с цел да са носители на собствена стойност като
например Aloft на Starwood Hotels & Resort и Indigo на InterContinental29. Ланси-
рат се и компании, специализирани в точно определени сегменти, например за бути-
кови хотели или за хотели апартаменти. Новите варианти са различни от останали-
те независими компании, като ресурси и мащаб, като целта е управлението да се
свързва с престиж и уникалност, а не с унифицираните стандарти на хотелиерските
вериги. Независимо от вида и статута, принципните права и задължения на уча-
стващите страни са систематизирани в следната таблица:

Таблица 1.2

Права и задължения на страните по договора

2 9 Butler, J., R. Braun. Цит. съч., с. 34.

Права и задължения на оператора Права и задължения на собственика
 лоялност към собственика и защи-

таване на неговите интереси
 защита на конфиденциална инфор-

мация за собственика и неговия
обект

 предоставяне на разностранна ин-
формация за функционирането и
управлението на обекта

 ефективно управление на обекта и
достигане на определени резулта-
тивни показатели

 ограничена финансова отговорност
 осъществяване на маркетингова,

рекламна дейност и връзки с об-
ществеността

 юридическа и финансова отговор-
ност за функционирането на обекта

 осигуряване на инвестиционен и
работен капитал

 предоставяне на целеви фондове за
реконструкция и обновяване, обо-
рудване и обзавеждане съобразно
стандартите на оператора, мар-
кетинг и реклама и други

 предоставяне на гаранционни фон-
дове, свързани с експлоатацията
на заведението за пребиваване,
плащанията към оператора и други

 осъществяване на цялостен кон-
трол върху експлоатацията и упра-
влението на обекта
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Посочените права и задължения биха могли да се продължат и конкретизират,
те са изключително важни за прецизността на договарянето и за успеха на съвме-
стните действия, но най-съществено е значението на финансовите задължения
и плащания, което налага по-задълбоченото им проучване.

Заплащането към оператора обобщено се нарича „управленска такса”30, коя-
то се състои от набор от такси с разнообразни компоненти и начин на формиране.
Базовата структура на мениджърските такси включва само основна такса, само
допълнителна (поощрителна) или комбинация от двата вида, която е най-често сре-
щана. Основната такса може да е както фиксирана, обикновено 2–3%31 от обема

 предоставяне на допълнителни
услуги, свързани с експлоатацията
на обекта и предмет на отделни
клаузи или споразумения

 предоставяне на материални и
функционални стандарти, т.е. по
технология на обслужване, която е
важен компонент на хотелиерския
продукт

 не притежава права на собственост
върху обекта

 трансферира бренд елементи като
име, марка, лого и пр., ако е из-
рично упоменато

 включване на клауза за терито-
риален ексклузивитет по отно-
шение на отстоянието на собст-
вени обекти или менажирани от
оператора

 получаване на адекватно запла-
щане за управленското ноу-хау и
умения и приложението им при
конкретния обект

 получава и борави с разрешителни,
лицензии и други от името на соб-
ственика

 управлява от името и за сметка на
собственика, заплаща оперативните
разходи, сключва сделки с посре-
дници, доставчици и т.н.

 определя и назначава мениджъри-
те, осъществява набор и подбор на
необходимия персонал или го
наема от специализирана фирма

 намеса (степента се конкретизира)
и одобряване при вземането на
управленски решения от оператора,
особено по отношение на финан-
совите резултативни показатели от
функционирането на обекта

 заплащане на оператора на упра-
вленски такси с различна струк-
тура и методика на формиране

 заплащане за допълнителни услу-
ги, предоставени от оператора
като резервационна система, мар-
кетинг и реклама, участие в борси
и изложения, програми за лоялни
клиенти и други

 покриване на оперативните разхо-
ди с допълнително финансиране
при необходимост

 изплащане на всички лихви по
кредити и заемен капитал

 информиране за цялостната дей-
ност по управление на обекта

3 0 Rushmore, St. 2011 US Hotel franchising Fee Guide (www.hvs.com, 03.2012).
3 1 Olsen, M. et al. Цит. съч, с. 135.
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на оборота за веригите, и по-малка при независимите компании, така и да включва
подвижен компонент, в зависимост от постигнатите резултати. Стимулиращата или
поощрителна такса се формира обикновено като отчисление от бруто печалбата и
може да достигне до 10% от нея, но може и да е изчислена като подвижен процент,
съобразно достигнати икономически показатели или фиксирана сума след опреде-
лена доходност на обекта. Понякога се договарят плащания след времеви период,
когато се доказват управленските умения и тяхната резултатност или сумите нара-
стват постъпателно на годишен базис, възможно е също да се обвържат с капаци-
тета и обема на реализираните нощувки и други. Следната таблица дава информа-
ция за географското разпределение на двата основни вида такси при договорите за
управление в хотелиерството.

Таблица 1.3

Разпределение на базовата и стимулиращата такса
при договорите за управление в хотелиерството

Източник: Center for Hospitality Research of Cornell University, 2006.

Въпреки осреднените величини, се открояват различията както по територии,
така и в размера на таксите и базата за тяхното формиране. По-ниските такси в
Америка са резултат както от силната конкуренция, така и от големия брой по-
малки, предимно национални, мениджърски компании, които изискват по-ниско зап-
лащане от корпоративните вериги. Операторите получават и множество допълни-
телни такси за бренд елементи, резервационна система, маркетинг, включително
електронен, реклама, програми за лоялни клиенти, за експертни и технически услу-
ги, по ребрендинг, за въвеждане в експлоатация и други, чиито размери и формира-
не се фиксират със съответния договор, без да съществуват унифициращи правила.
Посочените допълнителни такси се заплащат индивидуално или се комбинират в
различни „пакети”. Като цяло договорените плащания и техните компоненти зави-
сят от характеристиките на управлявания обект (комплексност, категория, разпо-
ложение, специализация на продукта), от резултативните показатели от експлоата-
цията на заведението, от целите на собственика и цялостната стратегия за разви-
тието на обекта.

Операторите много рядко предизвикват прекратяване на договарянето, най-
вече при сериозни конфликти със собственика, те по принцип желаят да запазят
споразумението, особено ако обектът се вписва в стратегическото им портфолио.
Също така корпорациите и независимите компании са много предпазливи при сключ-

Континенти Базова такса в % от
оборота

Стимулираща такса в %
от брутната печалба

Америка 2.7 3.3
Европа 1.8 6.9
Азия 1.5 7.3
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ването на договореностите като избягват да се обвързват с нерентабилни и недо-
бре позиционирани обекти. Корпоративните мениджърски компании много по-рядко
са принудени да прекратяват споразумения или те самите да го инициират, в срав-
нение с независимите оператори32.

Контрактът и свързващите споразумения са сложна материя за собственика,
който няма опит и практика в това отношение, за разлика от мениджърските компа-
нии, особено веригите, които управляват стотици обекти, често на разнообразни
териториални пазари. Те също така разполагат с опитни екипи от експерти, адвока-
ти, маркетингови специалисти и други. Затова е необходима както отлична комуни-
кационна система, така и проучване от страна на собственика на подобни догово-
рености с близки по характер и разположение хотелиерски обекти. Също така все-
ки собственик трябва да е наясно със своите стратегически цели и очаквания от
бъдещото партньорство. На тази база той сяда на масата на преговорите със свои
собствени проекти и стратегии за развитие, а операторът представя своите вижда-
ния, които понякога могат съществено да се разминават. Ако не постигне съгласие
и при принципни различия33, по-добре е да не се сключва споразумение, защото то
ще е свързано с много конфликти.

Всеки собственик, на базата на ясно идентифициране на своите намерения,
проекти, разбирания и измерители на успеха, трябва да си постави реалистични
цели и да ги съобрази с потребностите и прогнозите на оператора.

Посочените елементи от структурата на договорите за управление според
нас са най-важни, но биха могли да се включат и други според спецификата на
договарянето и участващите субекти.

Според даденото от нас определение договорите за управление следва да са
форма на бизнес сътрудничество с установяване на партньорски взаимоотноше-
ния, които се базират на съвпадане на целите34 на участващите страни. На практи-
ка обаче собствениците и операторите, вместо да са един екип35, често застават на
различни позиции. Собственикът е заинтерисован от постигане на определена до-
ходност от реализацията на хотелиерския продукт и на заложен от него процент на
възвръщаемост на вложените инвестиции. Операторът преследва собствени инте-
реси, особено ако е корпоративна верига. Целите му са да разпространява бренда и
да не допусне „компроментиране” на стандартите на веригата (намаляване на ка-
чеството на продукта), което би се отразило негативно върху имиджа на марката и
ценността на бренда. Подобно целеполагане често е в противоречие с интересите
на собственика относно допълнителните финансови ресурси, свързани с качество-
то на продукта и необходимостта от непрекъснато обновяване на обзавеждането и
оборудването на обектите. То е продиктувано от изискването за конкурентоспособ-

3 2 Вж. Eyster, J., J. De Ross. The Negotiation and Administration of Hotel Management Contracts. London:
Pearson Custom Publishing, 2009, р. 7.

3 3 Пак там.
3 4 Armistead, M., M. Marusik. Evaluating a Deal in the Hospitality Industry. // Journal of Retail & Leisure

Property, № 5, 2006, р. 198.
3 5 Изследване на „Андерсен”. Управлението на хотела – генерален мениджър или мениджърска компа-

ния. // HoReMag, март, 2006.
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ност на хотелиерския продукт, което е свързано с реновация на хотелиерската стая
на всеки 3 години и своевременни реконструкции36. Също така технологичните но-
вовъведения и промените в търсенето налагат периодично осъвременяване на стан-
дартите, като сроковете се скъсяват. Затова възниква напрежение между двете
страни, защото собствениците не одобряват честите реновации и закупуването на
скъпо обзавеждане и оборудване. Операторите предпочитат да повишават капита-
ловите разходи, за да поддържат стойността на собствените си брендове, което е в
противоречие с изискванията на собствениците за ефективност и определен срок
на възвръщаемост.

Разминаването в целеполагането се счита за резултат от отрицателното въздей-
ствие на разделянето на функциите по владеене и управляване на хотелиерската
собственост, което поражда т.нар. „проблем с хоризонта”37. Той се изразява в това,
че операторите по принцип се фокусират върху по-краткосрочни цели, свързани с
определени нива на печалбата, докато собствениците предпочитат по-дългосрочна
ориентация. Същевременно мениджърските компании са заинтересовани от дого-
вори с по-продължителен срок, за да увеличават капацитета на бренда, да го пози-
ционират по-добре и да разгърнат мениджърските си умения, докато собственици-
те настояват за динамична периодика, с включване на изпитателни срокове. Но ако
собственикът реши да продаде обекта след определен период от време, опера-
торът губи интерес, което се отразява както върху икономическите резултати, така
и върху имиджа. В резултат стойността на хотелиерския обект може да падне зна-
чително, което прави неефективна неговата препродажба.

Основното напрежение38 между собственика и оператора обикновено се свързва
с размера и методиката на изчисляване на финансовите задължения, най-вече на
управленските такси. Естествено е собствениците да желаят намаляването на так-
сите, защото така се увеличава собствената им печалба, а операторите да настояват
за нарастване съобразно вложените от тях усилия. Както бе посочено, основната
такса се базира на оборота, като обаче много собственици изключват от общата
сума приходи от дейности, несвързани с управленските усилия на оператора (напри-
мер от наем на помещения или паркинг и подобни), което намалява размера на този
вид плащане. Също така стимулиращата такса, която е основен източник за печалба-
та на оператора се обвързва по принцип с коефициент на възвръщаемост на вложени-
те финансови средства39 от страна на собственика, което невинаги е изгодно за ме-
ниджъра. Същевременно операторите изискват значителни плащания за техните бренд
елементи, резервационна система, маркетинг и другите услуги, които са в основата
на тяхната печеливша концепция и се опитват да валоризират стойността им, поняко-
га в по-голям размер от действителната ценност и полезност, особено съотнесена
към специфичните особености на конкретния пазар.

3 6 Knowles, T. et al. The Globalisation of Tourism and Hospitality. London: Thompson Learning, 2004, р. 27.
3 7 Вж. Beals, P., G. Denton. The curent balance of power in North American hotel management contracts. /

/ Journal of Retail & Leisure Property, № 4, 2005, р. 130.
3 8 Berger, J. Applying Performance Tests in Hotel Мanagement Agreements. // Cornell Hotel and Restaurants

Administration Quarterly,Vol. 38, № 2, 1997, р. 25.
3 9 Eyster, J., J. De Ross. Цит. съч., с. 8.
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Съществена бариера при приложението на договорите за управление е и сте-
пента на въздействие на едната или другата страна, съобразно позициите и разме-
ра на фирмите. В тази връзка между участващите субекти се водят множество
съдебни спорове, свързани с липса на партньорска лоялност, незащитаване на ин-
тереси40, агресивен натиск, нелоялна конкуренция. Например за периода 2003–2005
година пет дела са водени от собственици срещу веригата Marriott, основно по
отношение на териториалните права и прилагането на неоторизирани програми за
бонуси и отстъпки41.

Конфликтите във връзка с териториалните права възникват при изграждане,
придобиване или управляване на обект от мениджърската компания, който е пряк
конкурент на заведението на собственика, т.е. налице е нелоялна конкуренция. Ве-
ригите по всякакъв начин се опитват да не включват териториални защитни клаузи,
защото се намалява възможността им за експанзия, но същевременно подобно по-
ведение е в противоречие със задължението им да защитават интересите на соб-
ственика и да са лоялни към него. Клаузата за лоялност включва и защита на кон-
фиденциална информация за собственика и неговия обект, касаеща данни за клиен-
тите, за финансовите показатели и задължения, стратегии за развитие, бизнес кон-
такти. Същo така тази информация не следва да се използва за целите и интереси-
те на мениджърската компания, да се разкрива на трети страни и други, които изис-
квания също пораждат напрежение между двете страни по договора. Още повече,
че операторът понякога се опитва умишлено да скрие информация, свързана с не-
говата дейност и съответната резултатност, особено по финансовите показатели,
по предприетите маркетингови и други действия, по управление на връзките с кли-
ентелата и подобни. Същевременно обаче някои системи и резултатите от тяхното
функциониране са собственост на оператора – например информацията за „исто-
рията на госта” и други маркетингови данни, получени от резервационната систе-
ма, софтуеърните продукти и други. При тази ситуация той има правото да откаже
достъп, което обаче противоречи на клаузата за лоялност. Всичко това поражда
липса на доверие и се отразява върху партньорските взаимоотношения. Същевре-
менно собственикът също трябва да е лоялен към своя оператор, да му се доверя-
ва, да оценява вложените от него усилия, тъй като той е „духът”42 на договора за
управление.

Сериозно напрежение между участващите страни пораждат възможностите
за прекратяване на договора, особено от страна на собственика. Понякога подобен
акт може да настъпи без основателна причина, вследствие решение, повлияно от
други фактори, например за продажба или ребрендинг, създава се чувство на неси-
гурност и невъзможност да се разгърнат мениджърските умения на оператора, ко-
ето изисква време и благоприятна среда. Не са редки случаите, когато собстве-
никът умишлено омаловажава или не зачита резултатността на оператора, с цел да
прекрати договореността, както и обратното – мениджърската компания търси само
повод да преустанови взаимоотношенията с неподходящ партньор, който не се вписва
4 0 Brewer, W. Цит. съч., с.116.
4 1 Пак там.
4 2 Butler, J., R. Braun. Цит. съч., с. 92.
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в нейната концепция. Проблеми възникват и при прекратяване по причина неизпъл-
нение на заложените показатели, като често за ориентир се прилагат средните за
съответния клас и сегменти обекти на национално равнище, или в рамките на вери-
гата, особено споменатия Рев Пар, респективно средната заетост на легловата
база. Тези резултативни величини обаче не концентрират в себе си цялата дейност
по управление на обекта, те първо са средни равнища и второ, силно се повлияват
от конюнктурни събития. Така че съобразяването с тях и предприемането на мер-
ки, ако еквивалентите им в обекта са под долната граница, не е достатъчно основа-
ние за искане за прекратяване на споразумението. Трябва също да се отбележи, че
силните компании договарят значителни по размер компенсации, които могат да
включат всички пропуснати ползи до края на срока на договора, при тази ситуация
не е никак лесно и финансово изгодно за собственика да прекрати споразумението.
Тези ситуации са бариери за разбирателство и дългосрочно партньорство между
включените в договарянето страни.

Остри конфликти се разгарят и при кризисни за туризма и хотелиерството пери-
оди, които често засягат най-висококатегорийния сегмент луксозни градски, бизнес и
особено рекреативни хотели. Тогава при намаляващи резултативни и приходни вели-
чини, вследствие на свитото търсене, мощните ТНК като например Ritz Carlton,
Park Hyatt, St. Regis, Four Seasons, Mandarin43 и други от тази класа управляват
обектите с цел запазване ценността на техния бренд и равнището на техните приходи
в противовес на целите и интересите на собствениците, което поражда не само на-
прежение, но и съдебни дела. Прекратяването на договорите за управление при лук-
созния сегмент (а те са преобладаващи в хотелиерството) е бавно и трудно, защото
те обикновено са дългосрочни и с обвързващи клаузи. Подобни спорове и проблеми
влошават имиджа както на веригите и обектите, така и на системата като цяло.

Глава втора

ОЦЕНКА НА ПОЗИЦИИТЕ НА СТРАНИТЕ ПРИ ДОГОВОРИТЕ
ЗА УПРАВЛЕНИЕ В ХОТЕЛИЕРСТВОТО

2.1. Преимущества и недостатъци за собствениците и операторите

Независимо от посочените по-горе проблеми и конфликти, в периода 2000-
2010 година имаме „безпрецедентно”44 разпространяване на договорите за управ-
ление в хотелиерската индустрия в световен план. Това явление се дължи както на
глобализацията и разрастването на капацитета, така и на ползите от приложението
на договорите за управление за участващите страни. Същевременно решението за
трансфериране на управленско ноу-хау и умения, респективно наемането на опера-
тор, се взема след внимателно проучване и оценяване както на ползите, така и
на негативите от включване в изследваното договаряне.
4 3 Butler, J., R. Braun. Цит. съч., с. 114.
4 4 De Ross, J. Цит. съч., с. 69.
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На базата на задълбочени проучвания на добрите практики на водещите пре-
димно американски оператори в хотелиерството (това са веригите IHG, Marriot, Choice
Hotels и други, които публикуват досиета и информация), на чуждоезиковата специали-
зирана литература и според авторовите становища преимуществата и недостатъците
за страните по дискутираните договори се систематизират по следния начин:

Таблица 2.1

Преимущества и недостатъци за хотелиерския собственик

Преимущества за собственика Недостатъци за собственика
o ефективност на системата за

договаряне, защото се комбинират
производствените ресурси на собственика
с професионалното управление на
оператора

o прилага се тествано, проверено и
доказано печелившо управленско ноу-хау

o получава приходи от реализацията
на хотелиерския продукт, без да се
ангажира с ежедневни и оперативни
управленски дейности

o управляващата компания не
придобива права на собственост върху
обекта

o осъществява хотелиерски бизнес,
без професионален опит и квалификация

o придобива опит и познания в
мениджмънта на хотелиерския бизнес;

o усъвършенства се експлоатацията
и се подобрява доходността на обекта,
благодарение на професионалния
мениджмънт на специализирания
оператор

o при наемане на известна
международна корпорация се повишава
имиджът на конкретния обект и
компанията собственик

o свободен избор на управленска
компания

o повишава се конкурентоспосо-
бността на обекта чрез технологични
нововъвдения, иновативност и устойчив
мениджмънт, които са част от печели-
вшото управленско ноу-хау в
хотелиерството

o финансов и операционен риск,
произтичащ от владеенето на
хотелиерската собственост

o намалени права (понякога силно
ограничени или липсващи) за намеса в
управленската дейност на оператора и
неговите решения

o значителни финансови разходи, с
тенденция към нарастване, за управленски
такси от различно естество

o намаляване на стойността на
инвестициите, финансови загуби и влошен
имидж при попадане на недобросъвестен
или неопитен оператор

o трудности при избора на оператор
поради невъзможност за получаване на
достатъчна и достоверна информация за
неговото финансово състояние и
управленски умения. Така не се сравняват
реални оферти, а се предполага
евентуалният принос на потенциалните
партньори върху рентабилността на
заведението

o липсата на опит и познания в
хотелиерския мениджмънт затруднява
собствениците при възприемане и
интерпретиране на финансовите
резултати, както и на стандартите, което
поражда недоверие към оператора

o юридически проблеми, най-често
продължителни съдебни спорове при
решение за предварително прекратяване
на дългосрочните договори за управление

o разминаване с целите и интересите
на оператора
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4 5 Butler, J., R. Braun. Цит. съч., с. 23.

o превръщане на непечеливш обект
в рентабилен или спасяване от фалит

o може да прекрати договора по
свое усмотрение по всяко време след
съответното предизвестие

o ползване от всички преимущества
на корпорацията – оператор като
икономии от мащаба, преференциални
тарифи, по-силни позиции при преговори
и сключване на сделки и други,
гаранцията на известното име пред
кредитните институции

o ползи от комуникационната
система на оператора – непрекъсната
информация, споделяне на опит, добри
практики и други

o предоставяне на следните
допълнителни услуги за собственика:
помощ при избор на локация при ново
заведение, архитектури и строителни
планове, бизнес планиране; помощ при
въвеждането на обекта в експлоатация –
подпомагане при конвертиране на
съществуващ обект или при
реконструкция; програми за лоялни
клиенти; резервационна система и
взаимовръзки с глобалните такива, както
и с широката дистрибуционна мрежа на
хотелиерската верига; набор, подбор и
обучение на персонала; система за
управление на качеството; счетоводни
услуги; присъединяване към признати
сертификационни системи в
хотелиерството

o формиране на дълготрайно
търсене към обекта както поради
известния бренд, така и заради
ефективните системи за УВК (Управление
на връзките с клиента) на операторите

o повишава се стойността (според
някои автори до 25%)45 на индивидуалния
бизнес, който би могъл да бъде продаден с
печалба при приключване на договоре-
ността или по други причини

o негативни въздействия вследствие
на проблемите  със стандартите и бренда
на управляващата компания

o агресивен натиск при
управлението на обекта и силни позиции
на операторите – мощни  хотелиерски
ТНК

o стандартите и управленското ноу-
хау на мениджърската компания може да
не са приложими и подходящи за
конкретния обект

o прикриване на информация или
нежелание за предоставяне на данни,
считащи се за фирмена тайна на оператора

o конфликти и неразбирателства с
оператора

o при много големи териториални
пазари е възможно неефективно и рутинно
управление

o реална опасност от „канибали-
зационен ефект” при близко разположени
обекти, собственост на оператора или
менажирани от него, в резултат на липса
на клауза за териториален ексклузивитет

o заплащане на значителни
компенсации за пропуснати ползи при
решение за прекратяване на договора

o поради интересите на компанията,
операторът не винаги взема най-
ефективните управленски решения,
особено по отношение на финансовата,
ценовата и продуктовата политика

o икономическата ефективност на
управленските схеми в хотелиерството е
разчетена при определен минимален
капацитет, изразяващ се в брой стаи
(средно 200-300), което е ограничител
спрямо по-малките и фамилни обекти,
които нямат достъп до подобни
договорености

o изискуеми гаранционни фондове,
които се заплащат от собственика

o загуба на оперативния контрол
върху хотелиерския обект
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Систематизираните преимущества и недостатъци за собствениците на хоте-
лиерски обекти са почти балансирани, което изисква задължително детайлно про-
учване на операторите, техните системи и финансовите разчети и прогнози.

Таблица 2.2

Преимущества и недостатъци за оператора

o финансовата устойчивост и икономи-
ческата ефективност на бизнеса на
собственика са заложени в дългосрочна
перспектива за период, не по-кратък от
десет години

o обвързаност на управлението с
доходността на предприятието

o засилени позиции при управлението,
възможно право на вето върху бюджета и
финансовите прогнози на оператора

o особено трудно прекратяване на
договора с известен и финансово силен
оператор и при негово участие с някакъв
дял инвестиционен капитал

o вследствие на непрекъснатите
прекупувания и сливания на хотелиерски
компании, собствениците могат да се
окажат в договорни взаимоотношения с
партньор, различен от първоначалния

o постоянни финансови загуби, ако
пазарната стойност на обекта не
надвишава разходите за ремонт и
реконструкции, тъй като собственикът е
натоварен с амортизационните отчисления

4 6 Siebert, M. Franchise vs. Company Operations: a Complex Issue (www.HotelsNewsNow.com,
09.09.2011).

Преимущества за оператора Недостатъци за оператора
o засилват се позициите и имиджът

на компанията
o разпространява се бренда,

разширяват се пазарните дялове и
присъствието на разнообразни
териториални пазари

o при навлизане на международни
пазари се сключват договори с местни
резиденти46, което подобрява
адаптирането на уменията и позициите на
бренда

o осъществява се разрастване с
ограничен финансов риск и без
капиталово инвестиране

o намаленият финансов риск
позволява експанзия на непознати пазари
или икономически и политически
нестабилни такива, които при владеене на
собствеността не биха могли да се
достигнат

o зависимост от финансово-
икономическото състояние на
собственика

o несигурност при договарянето,
най-вече по отношение на правата на
собственика за прекратяване

o намаляване на обхвата на бренда и
пазарни позиции при изтичане на
договора или прекратяване

o намаляване на ценността на
бренда и имиджа на марката, когато
операторът е принуден да направи
компромиси с качеството на своите
стандарти, защото подобни изменения
рядко се одобряват от собствениците

o значителни и продължителни
управленски усилия за превръщане на
непечеливши и с висока степен на
задлъжнялост обекти в рентабилни
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Изведените от автора преимущества за участващите страни са основните
мотиви за разширяване и присъединяване към тази система на договаряне. Ако
трябва да резюмираме, основният аргумент на операторите според нас е ефектив-
ност, базирана на адаптирането на управленско ноу-хау, оптимизирането на управ-
ленски разходи и нарастване на стойността на активите на веригите и най-вече на
брендовете. Що се отнася до собствениците основният аргумент е гарантиране на
определен средногодишен процент на заетост на легловата база (от порядъка
на 50–60%). Както е известно от теорията по хотелиерство, този показател е клю-
чов за дейността, от него зависят всички останали приходни и разходни величини и
стойности, както и периодът на експлоатация и оставането в бизнеса.

Систематизираните от нас преимущества на двете страни по договора сти-
мулират разрастването на системата, а посочените недостатъци са основа за усъ-

o получават се приходи за
„нематериални активи”, основно обекти
на интелектуална собственост и най-вече
управленско ноу-хау;

o приходи от предоставяните
допълнителни услуги, свързани с
резервационната система и
маркетинговите комуникации

o намалява се обемът на разходите
за маркетинг, реклама, резервационна
система, обучение на персонала на
мениджърската компания, защото те се
разпределят по-равномерно към
включените чрез контрактите обекти

o стабилен и ритмичен доход,
базиран на разнообразните управленски
такси

o заплащане на договорените
управленски такси, дори и при влошени
икономически показатели, поне за
определен период от време

o ефективност на приходите, при
минимални оперативни разходи от страна
на оператора;

o относителна свобода при
управлението на хотелиерските обекти

o значителни допълнителни
приходи от предоставяне на име,
търговска марка, лизинговане на
обзавеждане и оборудване и други

o системата е динамична,
непрекъснато се тества и усъвършенства,
което е важно конкурентно предимство за
оператора

o отделяне на печеливши обекти от
системата на договаряне и неоторизирано
ползване на стандартите и управленските
умения

o собственикът винаги може да
прекрати едностранно договора и да
продаде обекта или да се аргументира с
влошени икономически резултати, които
много често са конюнктурни и не зависят
от усилията на оператора

o непрекъснати опити за намеса на
собственика в управленските решения,
както и права за отменяне или одобряване
на някои от тях. Операторът винаги е
зависим от капитала на собственика и
мнението му за бъдещето на обекта

o изключително силна конкуренция
с монополни позиции на определен брой
много крупни вериги. Това, от една
страна, намалява горепосочените
предимства, а от друга, води до
доминирането на няколко управленски
модела и забавяне на новите идеи

o независимо от мениджърските
усилия, нарастващата печалба и съответно
повишаването на стойността на обекта са
преимущества за собственика, а не за
оператора
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вършенстване както на самите споразумения и техните елементи и клаузи, така и
на взаимоотношенията на участващите страни. Наблюдават се изменения и моди-
фикации на договорите за управление, което налага определянето на най-съществе-
ните от тях в съвременния период.

2.2. Съвременни изменения в договорите
за управление в хотелиерството

От петдесетте години на двадесети век, когато започват по-масовите прояви
на договорите за управление в хотелиерството с възхода и интернационализацията
на американските вериги, тяхната практика не спира да еволюира. Те се разра-
стват не само в количествени параметри като брой договори, брой оператори и
управлявани обекти, пазарни дялове и територии, но се видоизменят и като форми и
видове, комбинират се с други стратегически алианси, адаптират се към динами-
ката на средата и търсенето.

Основното изменение в съвременните договори за управление в хотелиерството
може да се охарактеризира с една дума – гъвкавост, по отношение на елементи-
те, процедурите и процесите в системата, което означава адаптивност и многова-
риантност. Договорите за управление в хотелиерството са в „сериозна трансформа-
ция”47, което намира изражение според нас в следните изменения:

Първо, промени в самия договор, касаещи неговия срок, клаузи и еле-
менти.

Най-напред се наблюдават промени в срока на договорите за управление в
посока към намаляване. Често срещана практика е, дори и в хотелиерството, къде-
то успешното дългосрочно развитие е цел на всяка система, да се сключват спора-
зумения за период от 5 до 15 години48. Все повече се увеличава и делът на краткос-
рочните договори за управление – за период даже от една до пет години49, като
операторите настояват поне за горната граница, за да разгърнат уменията си, а
някои собственици, особено неопитни и в неразвити територии, поддържат намале-
ни срокове за оперативност и маневреност. Основната причина за промените в сро-
ковете на действие на договорите за управление е динамиката на средата и хотели-
ерската практика, както и невъзможността да се предвидят съществените измене-
ния за по-дълъг период.

Договорът за управление в хотелиерството става по-гъвкав, постепенно се ори-
ентира от по-универсалните форми към индивидуализирани, съобразно характерис-
тиките на отделния обект, с когото, за разлика от миналите периоди, се водят продължи-
телни преговори и биха могли да се договорят специфични условия. Например според
териториалното разположение на хотелиерските заведения, степен на взаимовръзка
с туристическите ресурси, брой участващи обекти в системата, имидж на туристи-
ческата дестинация, включване на собствени дистрибуционни канали и други се про-
меня структурата на плащанията и/или се предоставят повече допълващи услуги.

4 7 Olsen, M. et al. Strategic Management in the Hospitality Industry. Prentice Hall, 2008, p. 65.
4 8 Eisenbaum, M., S. Perret. Hotels Fee Guide 2010  (www.hvs.com, 06.09.2011).
4 9 www.hotelinteractive.com  (05.09.2011).
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Увеличаване на разнообразието се наблюдава и при методиките за изчисля-
ване на таксите, особено тези за реклама, маркетинг, резервационна система, за
други услуги, като тенденцията е те по-малко да са обвързани с чисто количестве-
ни показатели като брой потребявани услуги и резервирани нощувки и прочие, а
повече да се наблегне на ценността на бренда и неговите активи на конкретния
пазар и съответните ползи за собствениците50. Често явление е да не се заплащат
такси за отделните допълващи услуги и системи, тъй като се усложнява предметът
на договора и са необходими многобройни изчисления. Вместо тази практика се
предоставя обща сума, евентуално с допълнителен процент при надхвърляне на
определен обем, като например брой резервации чрез централизираната система.

В съвременния етап все повече се засилва ролята на електронните канали за
разпределение, на комуникациите, на разграничителните характеристики, което е
предпоставка за разнообразяване на методиките на плащанията. Това са още усло-
вия за конкретизиране на договора според спецификата на собственика и неговия
продукт. Немалко значение имат и процесите по популяризиране и управление на
бренда, както и поддържането на възприетото в системата качество. При посоче-
ната диференциация на договора за управление в хотелиерството се влагат повече
усилия и време, но се повишава маневреността на системата и удовлетвореността
на участващите страни.

Предметът на договорите за управление в хотелиерството се обогатява с
допълващи и съпътстващи споразумения. Вместо един договор, каквато е била
първоначалната практика, в съвременния етап са включени няколко взаимосвърза-
ни споразумения51: за правата на собственост и върху обектите на интелектуална
собственост, финансово споразумение, по експлоатацията на обекта и други. По
този начин по-пълно се отразяват правата и задълженията на договарящите се страни
и се маркират евентуални събития и промени за определения срок на действие на
контракта.

Специално внимание се обръща на лицензионното споразумение за ползване-
то на някои бренд елементи (име, търговска марка, лого и други), което вече се
изготвя като отделен документ52, а не каквато е традиционната практика в комп-
лект с основния договор. Когато се касае за особено известен бренд лидер, базова-
та мениджърска такса е по-ниска, а се повишават плащанията под формата на
роялти (вид такса за ползване на определени права, среща се при франчайзинга),
свързани с ползите от ценността на бренда.

Най-често се наблюдава съчетаване на договорите за управление с тези за
франчайзинг. В практиката много често крупните франчайзодатели са и мениджъ-
рски компании, което се обяснява със същността на тези договаряния, чрез които
се предоставя цялостно познание за успешно осъществяване на хотелиерския биз-
нес. Освен това управлението на веригите и корпорациите е в тясна взаимовръзка с
брендинга, от успеха на който зависи ценността на бренда, респективно възможно-
стта за трансфер на бренд елементи. Обикновено при по-ниските категории заве-
5 0 www.hotelsinternational.com  (13.04. 2009).
5 1 De Ross, J. Цит. съч., с. 68.
5 2 Пак там.
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дения за пребиваване се тръгва от франчайзинга и после евентуално се прибавя
договор за управление със същия франчайзодател или с друга мениджърска ком-
пания, а при по-високите по категория и комплексност хотелиерски обекти е възмож-
но да се стартира с мениджърски контракт и впоследствие да се сключи франчай-
зингова договореност53. И при двата случая, особено ако корпорацията е една и
съща, се наблюдават редица предимства, свързани с успешна експлоатация, мар-
кетинг, позициониране и управление на обектите, като се гарантират повече ползи
за индивидуалния собственик и по-висока степен на интегративност на системата.
Същевременно плащанията се увеличават, защото се включват разнообразни так-
си, които се калкулират по различни методики, възможен е конфликт на интереси
между субектите по договарянето.

Комбинирането на франчайзингови с договори за управление е доста разпрос-
транено в хотелиерството, но не е повсеместно, между двата типа добре допълва-
щи се споразумения съществуват и доста различия. Без да навлизаме в подробно-
сти, ще споменем само, че мениджърският контракт е по-дългосрочен от франчай-
зинговия, структурата на плащанията е различна, договорът за управление не е
свързан непременно с трансфер на бренд елементи като име, търговска марка,
символи и т.н., тоест не винаги е идентификационен. Ако се направи паралел между
двата вида договори по отношение на техния обхват, на база брой включени обекти
в хотелиерството и ресторантьорството, независимо от вида на веригите и пазарна-
та им ориентация, преобладават франчайзинговите. Причината е в по-високата им
комплексност, на практика мениджърският контракт може да е част от франчай-
зинговия или да е самостоятелен.

В съвременния етап на засилена конкуренция както между мениджърските
компании, така и в хотелиерската индустрия, договорите за управление все повече
се съобразяват с резултативните приходни показатели, т.нар. „клауза за резулта-
ти”54, обвързана с подробен план за оперативната печалба за период до пет години.
Същевременно на базата на влошената бизнес и околна среда, операторите се стре-
мят да договорят начален гратисен период, през който те да бъдат освободени от
задължението да постигнат предвидените резултати, докато обектът стане рента-
билен. Предвиждат се също допустими отклонения (малък процент) от фиксирани-
те приходни показатели, както и период, през който те да действат. Понякога сами-
те оператори са съгласни да доплатят разликите от действително реализираните
показатели и договорираните, ако не са достигнати, от собствените си възнаграж-
дения, с цел да предотвратят прекратяването на контракта. В случай че не постиг-
нат заложените приходни величини и съответно рентабилност, се предвижда на-
емането на експерт, който да прецени дали резултатите се дължат на влошена ко-
нюнктура за туристическия и хотелиерски бизнес, или на управлението на конкрет-
ния оператор. Често, за да се преодолеят посочените проблеми, се договорират
осреднени величини на съответните икономически показатели.

Второ, промени в позициите на партньорите по договарянето.

5 3 THEXPERTS, № 3, 2012, с.13  (www.thexperts.bg, 05.06. 2012).
5 4 Olsen, M. et al. Цит. съч, с.164.
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Промени се наблюдават и по позициите на партньорите на договарянето, като
ролята на индивидуалните собственици по конструирането на споразумението, ха-
рактера на неговите клаузи и умение в преговарянето непрекъснато нараства. При
стартирането на договорите за управление, като мениджърска практика в хотели-
ерството, операторите, които, както бе споменато, са водещи американски корпо-
ративни вериги, са в много по-силни позиции от собствениците на обектите. Тази
позиция се изразява в ненамеса в управлението, предоставяне на подбрана инфор-
мация, определяне и прилагане на стандартите за продукта и за управление на ка-
чеството без одобрение на собственика и други. В този период договорите за уп-
равление са „едностранчиви”55, облагодетелстващи основно мениджърската ком-
пания, която си получава фиксираното възнаграждение, понякога без значение как-
ва е реалната печалба.

Към края на 90-те години на ХХ век, вследствие на множество съдебни спо-
рове, нарастване на дела на институционалните собственици и на техния опит и
информираност, напредъкът на технологичните иновации и засилените процеси на
коопериране и сътрудничество, се променя съотношението на позициите на двете
страни. Бихме могли да твърдим, че в съвременния етап се наблюдава нарастваща
роля на собствениците, които започват да се отнасят все по-критично към операто-
рите, желаят присъединяване към вериги с голям капацитет и достатъчно известен
и утвърден бренд, повишават се изискванията към управленската система на кор-
порацията и нейната адаптивност на съответните пазари.

Индивидуалните собственици не са заитересовани само от възможностите за
развитие на базата на управленското ноу-хау и евентуалните гаранции за успешен
бизнес, те желаят реални ползи, икономическа изгода, бърза възвръщаемост и ефек-
тивност. В ролята си на активни предприемачи и инвеститори собствениците все
повече атакуват доминиращите позиции на корпорациите по договорите и си извою-
ват нови права и стъпки към съвместна експлоатация и управление. Те вземат все
по-сериозно участие в процеса на финансово планиране – например над 90% 56 от
договорите за управление в САЩ включват клауза за одобрение, респективно от-
хвърляне на прогнозирания бюджет на обекта. Засилват се функциите им по мони-
торинг и контрол върху дейността на заведението за пребиваване, биха могли да
назначат „контролен мениджър”57, който да ги представлява и да следи за спазва-
нето на интересите им, както и да подпомага с експертно мнение разрешаването на
противоречията относно приходните показатели. Собствениците преговарят и за
включване в договорите на минимален процент на възвръщаемост на вложените
инвестиции през целия период, което пряко кореспондира с рентабилността на обек-
та. Изисква се при недостигане на доходността и резултативните показатели от
страна на операторите те да се подложат на „контролен тест за изпълнение на
задълженията”58, осъществяван от независими експерти или консултанти.

5 5 Cunill, O. Цит. съч., с. 129.
5 6 Armistead, M., M. Marusik. Цит. съч., с. 199.
5 7 Beals, P., G. Denton. Цит. съч., с. 132.
5 8 Butler, J., R. Braun. Цит. съч., с. 78.
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Също така непрекъснато се активизира ролята на собственика относно мар-
кетинга, продажбите, ценообразуването, запознаване и коментиране на продукто-
вите стандарти и системите за качество на управлявания обект. Извоювани са и
права на одобряване на разходите за поддържане качеството на стандартите, свърза-
ни с периодично обновяване на обзавеждането, оборудването и технологиите, чии-
то размер често е обект на противоречия между двете страни.

Засилва се участието на собствениците и при управленските решения, свързани
с персонала на обекта, особено при избора на служители за ключови позиции като
генерален мениджър, секторни мениджъри и подобни. Собствениците настояват
да се включат в тези процеси, които по принцип са в компетенциите на операторите,
като последните запазват правата си за ротация на персонала в тяхната система.

Променят се позициите на собствениците и по отношение на клаузите за тери-
ториален ексклузивитет или сключване на допълнително споразумение за преодо-
ляване на нелоялната конкуренция от самата мениджърска компания. Целта е да
се ограничи притежанието или управляването на обект от същия оператор, в рам-
ките на определена географска територия. Корпоративните вериги се противопос-
тавят на подобни договорености, за да запазят гъвкавостта си и в съвременния
етап се стига до решението съответните заведения да са от различни сегменти в
рамките на спорната територия.

Нарастващата роля на собствениците, като субекти по договарянето, води до
модификации и на инвестиционното и капиталово участие. Разширява се практиката
операторите да влагат собствени ресурси, за да сключат и подновят споразумение-
то, което безспорно увеличава финансовия им риск и поставя на нова плоскост взаи-
моотношенията със собствениците. Тази практика се осъществява или чрез пряко
инвестиране, или под формата на заем, който е вид финансова резерва за ползване
при определени обстоятелства, най-вече на ниска доходност или загуби. Също така
субектите може да се договорят, операторът да заплати разходите за въвеждане на
обекта в експлоатация, да осигури определен обем работен капитал, да участва със
средства при закупуване на обзавеждане и оборудване, да поеме част от амортиза-
циите и други. Собствениците преговарят и за предоставяне на определени гаранци-
онни фондове при проблеми с доходността и експлоатацията на обекта или за закупу-
ване на особено скъпо обзавеждане и оборудване, свързано със стандартите на вери-
гата и тяхното практическо приложение. Влагането на средства от страна на опера-
тора, което не е принципно изискване по този тип договаряне, се компенсира от соб-
ствениците с повишаване на плащанията, по-дълъг встъпителен период за достигане
на рентабилност, клауза за автоматично подновяване на договора, намаляване на
правата по прекратяване и други, което повишава взаимоизгодното сътрудничество.

Това капиталово участие обикновено е практика на големите мениджърски
корпорации и не е по възможностите на по-малките независими управленски компа-
нии. На тази база се наблюдава и включване на предимно хотелиерските вериги
чрез дялово участие във владеенето на собствеността върху обекта/обектите, фор-
мирането на джойнт венчъри и най-вече на стратегически алианси59 за съвместно
капиталово участие.
5 9 Вж. Cunill, O. Цит. съч., с. 130.
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В съвременния период укрепването на позициите на собствениците при дого-
ворите за управление в хотелиерството е съпроводено и с усъвършенстване на уп-
равленското ноу-хау и умения, особено на корпоративните вериги, към чиито услуги
се обръщат все повече собственици. Даже до периода на икономическата криза на
определени пазари и при определени сегменти се наблюдава по-голямо търсене на
професионален мениджмънт, отколкото предлагане60. Този факт се дължи на висо-
кото качество на управленските системи на веригите, които се специализират по
брендове, видове заведения, категории, териториално разположение, форми на ту-
ризма и прочие.

Подобряват се условията и при прекратяване на договорите за управление,
предвиждат се допълнителни преговори, търсене на взаимоизгодни решения, пре-
доставя се право на „оздравителни периоди и програми” при намалена рентабил-
ност и други.

За подобряване на взаимоотношенията и за избягване на конфликтите и на-
прежението между участващите субекти непрекъснато се усъвършенстват кому-
никациите в системата на договаряне. Предвиждат се периодични формални и не-
формални работни срещи, споделяне на информация, опит и идеи, търсене на комп-
ромисни решения, съвместно участие в бизнес и културни прояви, в проекти за
устойчиво развитие и други. Целта е взаимно разбирателство относно целите и
движещите мотиви на всяка от страните, което води до усъвършенстване на систе-
мата като цяло и особено на сътрудничеството и евентуална интеграция.

Договорите за управление в хотелиерството са основа за взаимоизгодно сътруд-
ничество между участващите субекти. Често собствениците владеят и участват в
споразумението с множество обекти (може и те да са вериги), което разширява об-
хвата на взаимовръзките. Мениджърската компания придобива достатъчно инфор-
мация за целите и намеренията на собственика, той, от своя страна, се запознава в
детайли с уменията, професионализма и компетентностите на оператора. Тези особе-
ности са предпоставки за дългосрочно партньорство между двете страни, което по-
степенно може да прерастне в типичната за стратегическите алианси синергия.

Глава трета

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ДОГОВОРИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ
В БЪЛГАРСКОТО ХОТЕЛИЕРСТВО

3.1. Анализ на приложението на договорите за управление
в българското хотелиерство

Договорите за управление в хотелиерството са носители на достатъчно пре-
имущества за участващите страни, затова са приложими в почти всички национал-
ни икономики, включително и в България. В исторически план първият договор за
управление в българското хотелиерство се появява през 1985 година, като част от
6 0 De Ross, J. Цит. съч., с. 70.
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общото франчайзингово споразумение, сключено между хотел Балкан в София и
американската верига Sheraton, чиято договореност съществува и до днес, разби-
ра се видоизменена съобразно промените в страната. През 1989 г. подобен кон-
тракт се подписва и между хотел Витоша и японската верига New Otani, но след
две години се преустановява61. Възобновяване на приложението на договорите за
управление в България с участието на международни оператори се наблюдава едва
след 2000 година, като то протича с бавни темпове, в начален етап на създаване са
и български мениджърски компании.

Използването и разпространението на договорите за управление в българско-
то хотелиерство зависи на първо място от общите социално-икономически факто-
ри, формиращи бизнес средата в България. Поради целта и обхвата на настоящото
изследване и многобройните проучвания в тази област, не смятаме да се спираме
на влиянието на макроикономическите показатели, индексите за конкурентоспо-
собност, възприемане на корупцията, икономическа свобода, за улеснение на биз-
неса, демографските и социокултурни фактори и други. Бихме споменали само, че
в съвкупност те създават по-скоро неблагоприятна бизнес среда за всички нацио-
нални производства и дейности. По-съществено въздействие върху степента на
приложение на договорите за управление оказват състоянието на туризма и особе-
но на хотелиерството в страната, защото определят параметрите на специфичната
среда и влиянието й върху фирмите в сектора. На тази база се разкриват както
характеристиките на потенциалните собственици – ползватели на договорите за
управление, така и на възможностите за усъвършенстване на хотелиерския про-
дукт и хотелиерския мениджмънт.

Капацитетът, видовата, категорийната, териториалната, сезонната, маркетин-
говата структура, броят и размерът на фирмите, обемът и качеството на техните
ресурси, относителният дял на веригите в хотелиерството определят характерис-
тиките на действителните и потенциални собственици, както и възможностите за
прилагане на международни и вътрешни договори за управление. Техните особено-
сти формират специфична бизнес и конкурентна среда, която екстраполира с отрас-
ловата и националната.

При набирането на статистическа информация се сблъскахме с липсата на
обективност и достоверност за хотелиерските обекти, като техният брой и мащаб
на легловата база са силно занижени и не отговарят на действителността. Липсват
достатъчно данни за видовата структура поради набирането на информация по та-
кава, различна от Закона за туризма. По тези причини за хотелиерството ползваме
информация от НСИ и Евромонитор, като това придава известен вероятностен ха-
рактер на данните, но други източници не са налични. По отношение на хотелиер-
ството се очертават следните резултативни величини:

6 1 Вж. Дъбева, Т. Хотелиерство и ресторантьорство. Варна: Наука и икономика, 1998, с. 202.
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Таблица 3.1

Дейност на средствата за подслон и местата за настаняване в България
2006–2011 г.

Източник: НСИ и МИЕТ.

От таблицата се вижда колебливо развитие, като показателите не се отклоня-
ват съществено от определени равнища през изследвания период. Увеличението
през 2007 г. се дължи на факта, че се включват в статистиката и обектите с над 10
легла, вместо както бе практиката – над 30. Средногодишната заетост на леглова-
та база (изчислява се приблизително за броя легла, което е неподходящ метод,
повечето страни и институции определят тази величина на база брой стаи – бел.-
авт.) според таблицата е доста ниска, което показва ясно изразена сезонна експло-
атация на обектите, къс сезон и съответните икономически и социални проблеми.
Разбира се, информацията е твърде относителна, както е известно от множество
публикации и проучвания, посочените брой легла и стаи абсолютно не отговарят на
действителността в България. В тях не се включва огромната леглова база на т.нар.
хотели апартаменти или ваканционни комплекси, освен това част от хотелиерските
обекти в страната са част от „сивата икономика” и всъщност не са категоризира-
ни. Като се прибави и сравнително остарялата методика за набиране на данни,
трудно се изследва и анализира развитието на хотелиерството в България, както и
формирането на тенденции и прогнози.

По експертна оценка броят на леглата наближава един милион (благоприятна
предпоставка), като териториалното им разпределение е твърде неравномерно.
Според данни на НСИ и експертни мнения около 75% от хотелиерската суперструк-
тура е концентрирана в Черноморските общини, около 10% – в планинските курорти
и останалите във вътрешността на страната, което показва характера на туризма и
хотелиерството, но открива и значителен потенциал за бъдещо развитие. В резул-
тат се пренатоварват рекреативните планински и особено морски територии, което
влияе изключително неблагоприятно върху ценността и чистотата на туристичес-
ките ресурси, влиза в много силно противоречие с поемния капацитет на инфра-
структурните съоръжения и създава неатрактивен имидж на дестинациите, и на

Период Общброй Брой
легла

Леглодено-
нощия

(хил. бр.)

Нощувки
Чужденци
(хил.бр.)

Нощувки
Българи
(хил. бр.)

Средна
заетост
(в %)

2006 2 887 252 305 52 299 11 960 5 468 33,3
2007 3 300 273 298 58 624 12 022 6 059 30,8
2008 3 217 276 589 60 765 11 802 6 493 30,1
2009 3 533 287 423 61 801 9 472 5 900 24,9
2010 3 138 253 100 57 564 10 262 5 992 27,0
2011 3 776 283 251 58 855 12 461 6 394 32,0
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България като цяло. Още повече, че голяма част от хотелиерската суперструктура
е новопостроена или изцяло реновирана, което превръща посочените противоречия
в дълготрайни като не е изключен драстичен сценарий на разрушаване на елементи
или постепенно деградиране на териториите. Капацитетът на българската хотели-
ерска суперструктура нараства екстензивно и с високи темпове от 2000 г. насам, по
наша преценка броят обекти се увеличава до 2008 г. над 10 пъти, след това динами-
ката силно намалява както поради кризата, така и вследствие пренасищане на из-
вестните курортни територии (например в Слънчев бряг и КК “Златни пясъци” ка-
пацитетът на суперструктурата надхвърля допустимия, като корелация с поемната
способност на туристическите ресурси, което е предпоставка за регресивна струк-
тура). По данни на Евромонитор нарастването на броя обекти за 2010 г., спрямо
предходната година, е вече 2% , доста заведения за пребиваване са предложени за
продажба, като основната причина е невъзможността да се покриват кредитните
задължения и липсата на клиентела. Това е предизвикано и от факта, че темповете
на нарастване на хотелиерската суперструктура надхвърляха динамиката на тури-
стопотока и в момента предлагането определено е с по-голям обем от търсенето,
което неминуемо интензифицира конкуренцията и се засилва вниманието към усъ-
вършенстване на хотелиерския мендижмънт, маркетинг, обслужване, тоест към ноу-
хау и бизнес формат. Същевременно българските хотелиери се опитват да оптими-
зират съотношението “качество–цена”, което се отчита като важно конкурентно
предимство, особено в съчетание с качеството на суперструктурата. То е сравни-
телно високо поради темповете на ново строителство и реконструкция, което е от-
белязано и в световния доклад за конкурентоспособност на българския туризъм и
се конкретизира в категорийната структура.

Таблица 3.2

Категорийна структура на хотелиерството в България за 2011 година

Източник: Съствена от автора по данни на НСИ.

Според официалната статистика най-ниският клас обекти преобладават по
абсолютен брой, но по отношение на леглата се вижда, че най-значителна база е
концентрирана във високия сегмент. Подобно разпределение е напълно логично
при положение, че с 1 и 2 звезди се обозначават предимно малки, фамилни хотели,
къщи за гости, хостели и подобни, а висококатегорийните обекти, особено рекреа-
тивните и деловите, които са развити в България, по принцип са с по-голям капаци-

Категория Брой обекти Брой легла Отн. дял брой
обекти (в %)

Отн. дял брой
легла (в %)

1 и 2 звезди 2 615 94 032 69,2 33,2
3 звезди 868 90 685 23,0 32,0

4 и 5 звезди 293 98 534 7,8 34,8
Общо 3 776 283 241 100 100
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тет съобразно изискванията за икономическа ефективност и други фактори. Спо-
ред посочените характеристики резонно е най-съществена част от нощувките, ре-
ализирани за 2011 г.62 (47% общо и 57% от чужденци) да са реализирани в 4- и 5-
звездните заведения за пребиваване, следвани от съответно 33% и 33,7% в 3-звез-
дните и 20% и 9,7% – 1 и 2 звезди. По отношение на приходите от нощувки за 2011
г., 47% от общите и 57% от тези от чужденци, са получени от високия сегмент,
което показва неговото значение и приоритетност по отношение на международния
туризъм и като цяло за хотелиерството на България.

На тази база можем да оценим качеството на българската хотелиерска су-
перструктура като средно, с тенденция към повишаване, при съществуваща ниша
за малките, фамилни обекти. Тази оценка се подкрепя и от видовата структура на
хотелиерството, която се разпределя по брой обекти по следния начин.

Таблица 3.3

Видова структура на българското хотелиерство по брой обекти
за периода 2001–2010 година

Източник: По данни на Евромонитор, 2011.

От таблицата се изяснява, че по брой основният елемент на българската хо-
телиерска суперструктура (хотелите) е около 46% спрямо останалите видове, кое-
то е и резултат от включените ваканционни апартаменти, които в официалната ста-
тистика не се обхващат. Но те са хотели апартаменти, т.е. разновидност на хотела,

Период 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Хотели 1 063 1370 1 526 1 646 1 646 1 671
независими 1 048 1 370 1 503 1 620 1 619 1 643
от вериги 15 20 23 26 27 28
Къмпинги и
ВС 83 155 150 149 147 146

Хижи 106 185 176 175 173 172
Къщи за
гости 91 140 131 129 127 125

Хостели 95 163 156 158 157 159
Мотели 92 118 116 115 113 112
Частни
квартири 611 690 638 620 610 631

Ваканцонни
апартаменти 720 780 737 546 630 645

Общо 2 843 3 601 3 603 3 538 3 603 3 662

6 2 По данни на НСИ.
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ако прибавим и хостелите по същата причина, ясно се подчертава моноструктурна-
та характеристика на българското хотелиерство, доминирана от хотелите. Тази кон-
статация се подкрепя и от информацията за разпределението на капацитета по брой
стаи между хотелите и останалите видове.

Таблица 3.4

Брой стаи по хотели и други видове ЗП (в хил.)
за периода 2005–2010 г.

Източник: По данни на Евромонитор, 2011.

Преобладаването на хотелите в суперструктурата, от една страна, е положи-
телно, защото те са най-представителният и познат вид със сравнително високо
качество и комплексност на продукта, със стабилни пазарни позиции и степен на
лоялност на клиентелата и затова са основни елементи на веригите и договорите за
управление. Следователно страната разполага със значителен потенциал от обекти
за присъединяване към известни оператори, както и за създаване на национални
оператори. Същевременно моноструктурността по принцип се свързва с липсата на
маневреност и еластичност, изоставане от тенденциите за развитие на съвремен-
ното хотелиерство, проблеми с ефективното функциониране, поради значителната
пропорция на постоянните разходи и други.

При тази ситуация основните стопански субекти в изследваната област са
предимно независими хотели и подобни на тях като подвидове. Също така те са
предимно SME, което поставя и допълнителни проблеми, свързани с достъпа и обе-
ма на финансовите ресурси, собствена капиталова наличност, въвеждане на техно-
логичните нововъведения (например въпреки нарастването на интернет транзакци-
ите в хотелиерството с около 10% за 2010 г.63, част от по-малките обекти нямат
уебстраници и връзки с резервационни системи, дори и от нисък клас), по-ниска
степен на конкурентоспособност и икономическа ефективност и прочие. По данни
на НСИ делът на SME в сектор „Хотелиерство и ресторантьорсто” (отчитат се
общо според Националния класификатор, което също затруднява анализа) е над
90%, дължащо се на преобладаващия брой и дял на микрофирмите, което вече е
известна бариера пред развитието на изследваната от нас некапиталова форма.

Видове 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2012

отн. дял
(в %)

Хотели 90,6 95,6 118,6 128,9 131,3 134,2 87,4
Други 6,4 13,5 17,9 18,1 18.7 19,3 12,6
Общо 97,0 109,2 136,5 147,0 150,0 153,5 100

6 3 Travel Accomodation in Bulgaria, march 2011 (www.euromonitor.international).
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Освен посочените дотук проблеми на българското хотелиерство, които се от-
разяват на бизнес средата и на удовлетвореността и характеристиките на клиенте-
лата, и въпреки положените усилия на национално равнище и съответно на микро-
ниво, основен проблем си остава качеството на обслужване, невежливият и недо-
бре обучен, квалифициран и мотивиран персонал.

Делът на консолидация на българския хотелиерски пазар също е изключител-
но нисък, според изчисленията на автора той не надвишава 2% от общия брой заве-
дения за пребиваване, не се наблюдават ускорени процеси на сливания, прекупува-
ния и създаване на смесени предприятия. Съществуващите чуждестранни хотели-
ерски вериги оперират с малък брой обекти – например Sheraton – 1, Hilton – 2,
Radisson – 1, Holiday Inn – 1; Kempinski – 2 и т.н., като не обявяват планове за
съществено засилване на присъствието си през следващите три години. Българс-
ките вериги се формират основно от собствени обекти, обединени от общо име и/
или марка (Шарлопов хотели, Грифид, Феста и други), но все още като сдружения
са доста аморфни, не добре структурирани и без достатъчно ясно позициониране.
От малкия брой обекти към вериги, само малка част са присъединени чрез догово-
ри за управление (под един процент от общия брой), което очертава неразвит пазар.

На базата на краткото проучване на отрасловата среда, представяме соб-
ствена обобщена преценка на степента на въздействие на специфичните фактори
върху възможностите за приложение на договорите за управление в България.

Таблица 3.5

Влияние на специфичните фактори върху приложението
на договорите за управление в българското хотелиерство

Специфични фактори Равнище в
България

Равнище за
развитие на

договорите за
управление

Оценка на
влиянието на
специфичните

фактори в
България

Равнище на развитие на
туризма средно високо по-скоро

благоприятно
Равнище на ценност на
туристическите ресурси високо високо благоприятно

Равнище на
конкурентоспособност
на туризма

средно високо по-скоро
благоприятно

Равнище на бизнес
средата в туризма средно високо по-скоро

неблагоприятно
Равнище на развитие на
рекреационния и бизнес
туризъм

високо високо благоприятно

Равнище на инвестиции и
ПЧИ в туризма ниско високо неблагоприятно
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Ако обобщим дадените оценки на 19-те фактора, се очертава по-скоро благо-
приятна възможност за развитие на договорите за управление в българското хоте-
лиерство (9 фактора с частично или изцяло неблагоприятно влияние и 10 с частич-
но или изцяло благоприятно), което поражда умерено оптимистични прогнози.

Сравнително благоприятните възможности за приложение и развитие на дого-
ворите за управление в българското хотелиерство на този етап не са оползотворе-
ни. Присъствието на международни оператори и обхватът на обектите към тях са
ограничени. Български компании все още само консултират някои заведения за пре-
биваване, управленски функции се регистрират отчасти при ваканционните апарта-
менти или комплекси, които обаче не са част от хотелиерската дейност по действа-
щия Закон за туризма. Това ни дава основание да окачествим българския пазар
на договорите за управление в хотелиерството като неразвит.

Равнище на устойчиво
развитие на туризма ниско високо неблагоприятно

Равнище на
специфичното
законодателство

високо високо благоприятно

Равнище на сезонност в
туризма високо ниско неблагоприятно

Равнище на развитие на
хотелиерството високо високо благоприятно

Равнище на
конкуренцията в
хотелиерството

средно високо по-скоро
благоприятно

Равнище на
туристическата
инфраструктура

ниско високо неблагоприятно

Равнище на качеството
на обслужване ниско високо неблагоприятно

Равнище на качеството
на хотелиерската
суперструктура

средно високо по-скоро
благоприятно

Равнище на капацитета
на хотелиерската
суперструктура

висок висок благоприятно

Равнище на видовата
структура на
хотелиерството

ниско средно по-скоро
благоприятно

Равнище на консолидация
на хотелиерството ниско високо неблагоприятно

Равнище на заетост на
легловата база ниско високо неблагоприятно

Равнище на капацитета
на хотелиерските фирми ниско средно и високо по-скоро

неблагоприятно
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Анализът на приложението на мениджърските контракти се затруднява както
от противоречивата статистическа информация в България относно туризма и осо-
бено хотелиерството, така и от липсата на систематизирани данни в посочената
област. Разнообразни публикации и допитванията до фирмите собственици на хоте-
лиерски обекти, сключили подобни договорености са единствените начини за наби-
ране на информация, която е с по-ниска степен на достоверност поради нежелание-
то на някои стопански субекти за предоставяне на данни относно тяхната дейност.
На тази база, според авторово проучване, което не претендира за изчерпателност и
всеобхватност, приложението на договорите за управление в българското хотели-
ерство е следното:

Таблица 3.6

Характеристика на операторите и собствениците на договори
за управление в българското хотелиерство за 2012 година

Корпорация Верига Обект Категория
(в звезди)

Капацитет
(бр. стаи) Разположение

Kempinski Kempinski Kempinski
Hotel
Zografski
Kempinski
Grand
Arena

5

5

421

159

София

Банско

Starwood
Hotels &
Resorts

Sheraton
Hotels &
Resorts

Sheraton
Sofia Hotel
Balkan

5 184 София

Hilton
Worldwide

Hilton
Hotels &
Resorts

Hilton
Sofia

5 245 София

Carlson
Rezidor Hotel
Group

Radisson
Blu

Park Inn
by
Radisson

Radisson
Blu Park
Hotel
Park inn by
Radisson
Sofia

5

4

142

77

София

София

Melia Hotels
International

Melia
Hotels &
Resorts
Sol Hotels

Melia
Grand
Hermitage
Sol Marina
Palace
Sol
Nessebar
Mare
Sol
Nessebar

5
4

4

4

5
4

727
128

338

283

318
460

Златни пясъци
Несебър

Несебър

Несебър

Несебър
Обзор



42

От така представената таблица могат да се направят следните изводи:
• Малък брой собственици на хотелиерски фирми прилагат договорите за уп-

равление – около един процент от общия брой хотели в България64 и съот-
ветно от присъединените към вериги.

• Капацитетът на включените обекти е 4 663 стаи, което е около 3,4% от
общия капацитет на хотелите в България. Заведенията са със сравнително
висок среден капацитет, което е едно от изискванията за включване към
мениджърски споразумения.

• По отношение на категорийната структура обектите са само от високи ка-
тегории – 56% са 4-звездни според българската система и останалите са 5-
звездни, което означава, че продуктът е със сравнително високо качество и
комплексност.

• Териториалното разположение на собствениците е основно в столицата и
морските курорти, плюс по един обект в планински и един извън София,
което показва концентрация в точно определени туристически места. На-
блюдава се също струпване на няколко обекта под един и същи бренд в
Несебър, на неголямо отстояние един от друг.

• По отношение на специализацията на продукта на собствениците 56% са
рекреативни обекти (морски и един планински), а останалите са градски,
като преобладаващият дял са бизнес и делови.

• Операторите са представени от 6 международни корпорации, ТНК лидери с
утвърдени позиции и съответно от 8 разнообразни, също познати и признати
бренда от състава на посочените корпорации. По страна на произход раз-
пределението е приблизително по равно между американските и европейс-

Bay
Sol
Nessebar
Palace
Sol Luna
Bay

RIU Hotels &
Resorts

RIU RIU
Helios
Palace
RIU
Helios
Bay
RIU
Pravetz
Resort
RIU
Dolce
Vita

4

4

4

4

362

286

242

291

Слънчев бряг

Обзор

Правец

Златни пясъци

6 4 Всички относителни показатели са изчислени от автора на базата на статистическа информация от
НСИ (www.nsi.bg) и Евромонитор (www.euromonitor-international.com).
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ки компании. Като се има предвид обаче, че част от Hilton International е
собственост на компания от Великобритания и че от началото на 2012 годи-
на белгийската група Rezidor сключи алианс с Carlson, бихме могли да
твърдим, че превес имат европейските корпорации. Съобразно изведените
от нас особености на договорите за управление деловите обекти са присъе-
динени към съответните специализирани брендове като Hilton, Sheraton,
Radisson Blu, Park Inn, а рекреационните съответно към испанските вери-
ги Melia и RIU, всички с богат опит в посочените сегменти. Изключение
прави само немската верига Kempinski, която се среща с по един обект и в
двете основни локации, което кореспондира с нейната управленска филосо-
фия за луксозен продукт и изключително обслужване, независимо от разпо-
ложението.

• По отношение на вида на договарянето преобладават класическите дого-
вори, но се среща и съчетание с франчайзинг (Sheraton Sofia Hotel Balkan),
джойнт венчър (Melia Grand Hermitage), участие на оператора в инвести-
циите (Hilton), маркетингов консорциум (Kempinski), което е начало за до-
ста разнообразна практика в изследваната област.

3.2. Възможности за разширяване на приложението на договорите
за управление в българското хотелиерство

Разкриването на възможности за разширяване на приложението на договори-
те за управление в българското хотелиерство е удачно да се базира на оценка на
силните и слабите му страни.

Силни страни на приложението на договорите за управление в българско-
то хотелиерство:
 Постепенно развитие на договорите за управление като част от нацио-

налната практика.
 Присъствие на световни и европейски брендове лидери в мениджмънта

на деловото и рекреативно хотелиерство.
 Присъствие на разнообразни форми на договори за управление и

съпътстващи споразумения.
  Разнообразна структура на основните оператори по страни на произход,

капацитет, териториални пазари.
 Висока комплексност на обектите с договори за управление.
 Разположение на менажираните обекти в места с висока степен на урба-

низация и ценни туристически ресурси.
 Включване в системата на договаряне само на хотели като най-масови и

представителни заведения в туризма.
 Високо качество на продукта на обектите не само според националната ка-

тегорийна система, но и според тези на веригите, което е важна предпостав-
ка за повишаване на дела на по-платежоспособна туристическа клиентела.

 Сключените в българското хотелиерство 24 франчайзингови споразуме-
ния с водещи американски и европейски вериги са подходяща основа за
разширяване на приложението и на договорите за управление.
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 Създадените 13 български хотелиерски вериги също са предпоставка за
създаване на мениджърски компании и трансфер на управленски умения.

Слаби страни на приложението на договорите за управление в българско-
то хотелиерство:
 Неразвита практика на договаряне с недостатъчен дял в структурата на

българското хотелиерство.
 Малък брой чуждестранни вериги оператори.
 Ограничени по обхват договорни системи в хотелиерството (някои с по

един обект).
 Липса на утвърдени национални хотелиерски мениджърски компании.
 Насочване на договорите за управление в България само към вида хо-

тел, останалите подходящи видове като ваканционни селища, мотели,
някои алтернативни форми, тайм шеър не са представени.

 Динамичност на договарянето, смяна на оператори и обекти, множество
проблеми и конфликтни ситуации.

 Недостатъчен опит на българските хотелиери, както и умения за водене
на бизнеса и познания за пазара, което води до проблеми с прилагането
на практиката и стандартите на мениджърските корпорации.

 Опасност от компрометиране на стандартите с всички произтичащи от
този факт последствия, в резултат най-вече на качеството на обслужване.

 Развитие на договорите за управление в сравнително неблагоприятна биз-
нес и конкурентна среда.

 Неравномерно териториално разпределение на собствениците с догово-
ри за управление в българското хотелиерство.

 Близко разположение на хотели от един и същи бренд в Несебър (преди
това в Албена, но договорите бяха прекратени), което създава опасност
от канибализационен ефект.

 Специфичност на българския пазар, изразяваща се в непознаване на брен-
довете, което ограничава възможностите или води до неуспешно наста-
няване на някои чужди оператори.

 Сравнително висока цена на цялостната инвестиция за стартиране на хо-
телиерски бизнес и присъединяване към известен оператор.

 Много ниска степен на консолидация (под 2%) на българското хотелиер-
ство и отсъствие на интернационализация.

 Недостатъчна активност на институциите и особено на браншовите орга-
низации по информиране и иницииране на практики в областта на догово-
рите за управление в хотелиерството.

Част от изведените слаби страни при приложението на договорите за управление
в българското хотелиерство се дължат на негативното въздействие на общите и специ-
фични фактори. Следователно на първо място е необходимо подобряване на тяхното
влияние като специално за хотелиерството усилията трябва да се насочат към изготвя-
не на стратегия за устойчиво развитие и усъвършенстване на туристическото законо-
дателство в частта за категоризиране на заведенията за настаняване. На базата на
стратегията за устойчивото развитие да се намери подходящо решение със свръхкапа-
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цитета на хотелиерската суперструктура в рекреационните курортни територии чрез
постепенно отпадане на обекти и усъвършенстване на мениджмънта и продукта на
съществуващите, както и на околната среда. Също така е абсолютно наложително да
се реши проблемът с изоставането на общата от туристическата инфраструктура и
съответно от качеството и капацитета на хотелиерската суперструктура. Желателно е
да се търсят варианти за по-равномерно териториално разпределение на хотелиерска-
та суперструктура на територията на страната, особено чрез стимулиране на развити-
ето на алтернативни форми и райони. Да се прекрати практиката 4- и 5-звездни хотели
да са със сезонен характер, да се намерят пътища за удължаване експлоатационния им
период чрез подходящи форми, включително чрез договори за управление.

Би било подходящо да се набележат мерки за подобряване на качеството на
обслужване или чрез включване на още нормативи в системата за категоризация
или чрез разработване на действена национална система за присъждане на знак за
качество. Чрез мерките на държавната туристическа политика да се обърне вни-
мание на намаляване на данъчните тежести и такси на фирмите от сектора, което
ще ги облекчи при присъединяване към договорни системи, както и да се стимули-
ра по подходящ начин инвестиционната активност на хотелиерите. Посочените на-
соки са само маркирани, за тях би следвало да се извърши отделно проучване.

Като се имат предвид анализът и оценката на приложението на договорите за
управление в българското хотелиерство, считам, че те ще се разрастват бавно и
постъпателно. Въпреки малкия относителен дял на верижните и менажирани обек-
ти, обемът на търсенето в настоящия момент, стагниращият характер на икономи-
ката и предпазливите прогнози за минимален растеж не оправдават бързото разви-
тие на договорите за управление. По наше мнение е удачно и приемливо относител-
ният им дял до 2015 година да се увеличи с по 1 процент годишно, като акцентът е
не толкова до броя обекти, колкото до обогатяване на опита и усъвършенстване на
системата. Повече усилия следва да се положат за информиране и разпростране-
ние на добри практики сред потенциалните ползватели на такива договори, които са
значителен сегмент в България – 87,4% от всички обекти са хотели, а от тях около
40 % (по капацитет) са 4- и 5-звездни65.

Също така е наложително създаването и налагането на национални мениджъ-
рски компании, като се има предвид богатата история на националното хотелиер-
ство и значителния опит в неговото развитие. Те е удачно да се разположат в обла-
стта на хотелите апартаменти и ваканционните комплекси, които постепенно се
приобщават към системата на туризма и следва да се експлоатират ефективно
поради големия си капацитет. Биха могли и да се специализират в мениджмънта на
специфични национални форми като къщи за гости, фамилни хотели с етно характе-
ристики, еко- и алтернативни обекти. Така не само ще се подобри мениджмънтът и
ще се подпомогнат собствениците без опит, но и ще се стимулира развитието на
малкия и среден бизнес в този сектор.

Предлагаме също някои от наложилите се национални хотелиерски вериги,
особено добре позиционираните (например Шарлопов хотели в СПА сегмента,

6 5 Изчисления по данни на НСИ.
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Грифид хотели в рекреативния и други) да се превърнат в оператори, тъй като ще
съчетаят придобития вече опит със спецификата на българските условия и пазар.

По отношение на международните оператори считаме, че те са се настанили
в подходящи сегменти, като е препоръчително да продължават да се разрастват
при градските делови хотели поради липсата на достатъчно национален опит и на-
личието на утвърдени и престижни чужди брендове. Би било добре, ако някои от
висококатегорийните вериги, присъстващи в столицата с по един обект като Hilton,
Radisson Park Inn и други, се ориентират и към още някои големи градове като
Варна, Пловдив, Русе. Така ще се повиши качеството както на родното хотелиер-
ството като цяло, така и на условията за пребиваване при бизнес, градски, култу-
рен, конгресен и други видове туризъм. Рекреативните обекти в българското хоте-
лиерство, особено морските, са много на брой, така че предпазливото и постепенно
разширяване на договорите за управление чрез международни оператори при тях е
желателно да продължи, като се внимава за отстоянието между обектите на ед-
наквите брендове поради струпването на капацитет в тези дестинации.

Представените накратко възможности за приложение на договорите за уп-
равление в българското хотелиерство не изчерпват тематиката, това е авторово
виждане, биха могли да се направят други изводи и предложения. Изведени са
глобални направления, окончателните решения зависят от вътрешнофирмените фак-
тори и позициите на индивидуалните собственици и мениджърите.

Заключение

Настоящото изследване е посветено на приложението на договорите за управ-
ление в хотелиерството, което е сравнително нова международна практика на базата
на стратегиите на крупните ТНК и глобализацията на туризма. Тя продължава да се
развива и усъвършенства както в световен, така и в национален план, което налага
нейното осмисляне и усъвършенстване. В тази връзка и съобразно целта и задачите
на разработката в глава първа са дефинирани договорите за управление на базата
на авторово становище, базирано на задълбочено проучване на специализираната
литература. Изведени са основните елементи и процеси на мениджърските контрак-
ти с акцент върху правата и задълженията на участващите страни, клаузите по пре-
кратяване, финансовите условия и други. Специално внимание е отделено на главни-
те бариери и конфликти между включените субекти в рамките на договарянето.

В глава втора се извеждат позициите на двете страни по договарянето, като
най-напред се систематизират видовете собственици и техните преимущества и
недостатъци при ползването на мениджърски споразумения. По същия начин се
процедира и с операторите, като акцентът е върху силно разпространените корпора-
тивни вериги и групи. Посочват се и съвременните изменения в договорите за уп-
равление в хотелиерството в две направления – промени в сроковете, клаузите и
елементите на договора и в позициите на партньорите.

В глава трета се анализира приложението на договорите за управление в
българското хотелиерство, което е в начален етап. Оценява се въздействието на
специфичните фактори върху възможностите за развитие на договорите за управ-
ление, представят се характеристиките на собствениците и основните междуна-
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родни оператори на базата на авторово проучване. Конкретизират се силните и сла-
би страни на приложението на договорите за управление в българското хотелиер-
ство и на тази база се открояват някои насоки, най-напред по подобряване на състо-
янието на хотелиерството, като важен специфичен фактор. След това се очертават
някои възможности за разширяване и обогатяване на практиката по приложение на
договорите за управление в националното хотелиерство.

Представеното изследване разглежда основни въпроси, касаещи договорите за
управление в хотелиерството, но не претендира за всеобхватност и изчерпателност.
То е съвкупност от авторови теории и становища, би могло да се доразвива и допъл-
ва, както и да послужи като основа за бъдещи проучвания, анализи и прогнози.
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MANAGEMENT  CONTRACTS  IN  THE  HOTEL  INDUSTRY
AND  THEIR  APPLICATION  IN  BULGARIA

Prof.  Dr  Tanya  Dabeva

Abstract

The main goal of the study is to define the nature and systematize the peculiarities of
management contracts in the hotel industry and on that basis to reveal some opportunities for their
use in the Bulgarian hotel industry. In accordance with the goal that has been set in the study there
is drawn the author’s definition of management contracts in the hotel industry, there are revealed
their structure and characteristics. Given is an assessment of the positions, advantages and
disadvantages of contracting parties, defined are the contemporary changes in management
contracts. There are analyzed and assessed by degree of influence the specific conditions for the
use of management contracts in the Bulgarian hotel industry. On that basis and on the basis of a
study of the use of the contracts under study by Bulgarian hospitality companies, there are assessed
the strengths and weaknesses of the analysed practice and are outlined some opportunities for
expanding the use of management contracts in the Bulgarian hotel industry.
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MANAGEMENVERTRÄGE  UND  DEREN  ANWENDUNG
IN  DER  BULGARISCHEN  HOTELLERIE

Prof.  Dr.  Tanya  Dabeva

Zusammenfassung

Das Hauptanliegen dieser Studie ist die Definition des Wesens und Systematisierung der
Besonderheiten von Managementverträgen in der Hotellerie und darauf aufbauend die Darlegung
gewisser Möglichkeiten ihrer Anwendung in der bulgarischen Hotellerie. Im Zusammenhang mit
diesem Ziel wird in der Studie die Definition des Autors über die Managementverträge in der
Hotellerie dargelegt sowie deren Aufbau und Besonderheiten behandelt. Die Rollen, die Vorteile
und Nachteile der Vertragsseiten werden bewertet sowie die spätesten Neuerungen auf diesem
Gebiet definiert. Je nach dem Grad ihrer Wirksamkeit werden spezifische Bedingungen der
Anwendung von Managementverträgen in der bulgarischen Hotellerie analysiert und bewertet.
Auf dieser Grundlage und aufgrund einer Untersuchung der Anwendung dieser Verträge durch
bulgarische Hotelunternehmen werden deren starke und nicht so starke Seiten in der Praxis dargelegt
sowie einige Möglichkeiten für die Erweiterung ihrer Anwendung umrissen.

ДОГОВОРЫ  ОБ  УПРАВЛЕНИИ  В  ОТЕЛЬЕРСТВЕ
И  ИХ  ПРИМЕНЕНИЕ  В  БОЛГАРИИ

Проф.  д-р  Таня  Дыбева

Резюме

Основная цель исследования – определение сущности и систематизация особенностей
договоров об управлении в отельерстве и на этой базе – выявление некоторых возможностей
их применения в гостиничном деле в Болгарии. Согласно поставленной цели автор обосновы-
вает определение договора об управлении в отельерстве, устанавливает их структуру и харак-
теристики. Оцениваются позиции, преимущества и недостатки субъектов заключения дого-
воров, определяются современные изменения менеджерских контрактов. Анализируются и
оцениваются по степени воздействия специфические условия применения договоров об уп-
равлении в гостиничном деле Болгарии. На этой базе и на основе изучения использования
исследуемых договоров болгарскими отельерскими фирмами оцениваются сильные и сла-
бые стороны анализируемой практики и намечаются некоторые возможности расширения
применения договоров об управлении в гостиничном деле Болгарии.
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