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Научноизследователският труд е посветен на изследване на значими и 

актуални проблеми като: особеностите на пазара на труда в България с 

неговите тенденции и проблеми, пречупени през призмата на туристическата 

индустрия, както и някои от възможностите за минимизиране на 
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съществуващите слабости във взаимоотношенията в бизнес организациите, 

чрез фокусиране върху социално-етичната и обществено-отговорна значимост 

на комфорта и проблемите, свързани с неговото подобряване.  

Целта на монографичния труд е да се открият проблемните области (в 

частност в сферата на туризма) свързани с комфорта на работното място в 

релацията работодател – работна среда – трудещ се, както и да се потърсят 

пътища за подобряване на условията на база предложен модел за промяна. 

За постигане на тази цел са поставени следните задачи: 

• разкриване на факторите, оказващи влияние върху пазара на 

труда в България; 

• разкриване на някои възможности за повишаване на 

комфорта на работното място с оглед формиране на конкурентно 

предимство; 

• очертаване на основните насоки за промяна на базата на 

предложен модел за въздействие 

Обект на настоящото проучване е комфортът на работното място и 

отражението му върху мотивираността, ангажираността и ефективността  на 

работника. 

Предмет на изследване са възможностите за формиране на конкуретно 

предимство на бизнес организацията, които подобряването на комфорта на 

работното място съдържа в себе си. 

За теоретична основа на изследването са използвани научни трудове 

на български и чуждестранни учени -  специалисти в областта на пазара на 

труда, разглеждащи заетостта, безработицата, демографската картина и пр., 

както и на изследователи, занимаващи се с въпросите на нематериалното 

стимулиране на персонала и комфорта като фактор за въздействие върху 

работния микроклимат на служителите. В процеса на разработване на 

монографичния труд са използвани изводите от направения качествен и 



ас. д-р Александър Крсимиров Давчев - конкурс за академично звание „доцент“, 2017 г. 

 

 3 от 21 

 

количествен анализ на статистически данни,  стратегически и нормативни 

документи на национално и наднационално ниво и др.  

Използвани са описателен, дедуктивен, индуктивен и исторически 

методи, контент анализ на документи и др. 

 

Научната актуалност на монографията се заключава в  изследване и 

обосноваване на възможностите, които се съдържат в подобряването на 

комфорта на работното място чрез внедряване на предложен модел за 

управление на промяната във вътрешнофирмените взаимоотношения, за 

привличане, мотивиране и задържане на персонал в сферата на туризма в 

условия на отворен вътрешнообщностен пазар на труда. 

Основните научни резултати, определящи актуалността на 

изследването се заключават в следното:  

• проучени и изяснени са някои от значимите проблеми на 

пазара на труда в страната и тяхното проявление в сферата на 

туризма; 

• установени са възможности за противодействие срещу  

проблемите с най-голяма тежест върху работещите в сектора чрез 

подобряване на комфорта на работното място и използването му 

като ефективен способ за повишаване на привлекателността и 

конкурентоспособността на бизнес организацията; 

• изяснени и систематизирани са възможностите, които 

материалното и нематериално стимулиране носят в себе си за 

подобряване на условията на труд и мотивираността на 

работниците; 

• установена е целесъобразността за използване на 

комплексен подход при внедряване на конкретен модел за 

въздействие с оглед управление на промяната в съществуващите 

релации; 
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• Разработена е методика за подобряване на комфорта на 

работното място и е предложен алгоритъм за работа. 

В резултат от извършеното изследване и направените обобщения се 

достига до идеята, че подобряването на комфорта на работното място е 

сериозен позитив, който ако се направлява далновидно и отговорно може да 

формира определено конкурентно предимство, особено в динамична среда, 

каквато е туризмът. 

Практическото значение на монографичното изследване е свързано с 

възможността за прилагане на разработената методика и алгоритъм за 

подобряване на комфорта в реална бизнес среда. Процес, който цели 

оптимизиране на вътрешнофирмените взаимоотношения и се основава не 

толкова на влагане на финансови средства, а на осъзната потребност,  

желание и воля за промяна от страна на управляващите, респективно-

трудещите се. 

  

II. НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ В БЪЛГАРИЯ И ЧУЖБИНА  
 

1.  Давчев., А и колектив 2009. Регионална енциклопедия България. 
Пловдив и Пловдивска област, Физикогеографска характеристика. 
Книгоиздателска къща Труд, ТЛ „Консулт”, С. ISBN: 978-954-528-880-7 стр 8-25. 

 

 

В раздела е направена комплексна  физикогеографска характеристика на 

Пловдив и Пловдивска област, като последователно са изяснени особеностите 

на релефа, климата, водите, почвите, растителния свят, животинските видове, 

резерватите, защитените територии и природните забележителности, 

полезните изкопаеми, природните бедствия и техните проявления в 

исторически разрез. Изследвана е динамиката на населението и селищната 
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мрежа през особеностите, произтичащи от формираната агломерация 

Асеновград-Пловдив-Пазарджик.  

 Дефинирани са определени зависимости в изследваните направления, 

като е поставен акцент върху особеностите, коите хълмовете, с които градът е 

толкова разпознаваем, създават по отношение на микроклимата, растителния и 

животинския свят.  

 Разгледани са особеностите на ниво област като са разкрити 

възможноститите, които водните запаси носят, включително и по линия на 

термалните води. Изследвана е почвената покривка и отношението й към 

растителния свят. Описани са резерватите и защитените територии, като е 

предоставена основна информация за тях. 

 Така направената физикогеографска характеристика е основа за 

комплексно проучване на Пловдив и Пловдивска област, обхващащо 

административното й устройство, икономическата й характеристика, 

инфраструктурата, историята, забележителностите, традициите, културните 

институции, науката и образованието, развитието на туризма, спорта и пр. 

 

2. Давчев,К., Давчев А.,  2015. Approach to launch a modern 
infrastructure in the field of biotech industry in Plovdiv region-  Proceedings of 

the IVth International Scientific Conference Climate Change, Economic 

Development, Environment and People (CCEDEP) Regional Development of Central 

and Eastern European Countries Volume 2, ISBN 978-619-203-016-2  стр. 418-424 

 
 

В доклада са представени възможностите за създаване на проект за 

формиране на клъстър в областта на биотехнологиите, обединяващ усилята в 

областта на науката, технологиите, инвестициите и пазарната политика, както и 

обучението на персонал в Пловдив и региона. 

Направен е исторически преглед на развитието на биотехнологиите в 

страната и релацията им с Пловдив като център на научната и търговска 

дейност по обезпечаване на комплексен процес за утвърждаване на конкуретно 

предимство чрез тясна специализация в създаването на биотехнологични 
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паркове. Описани са възможностите за създаване на производствени 

мощности, както и тези за оптимизиране на приходите в изследваното 

напразвление. 

Описани са възможностите, които биотехнологиите дават в областта на 

ферментацията, производството на био газ и ютилизацията на редица 

отпадъчни продукти, включително  комуналните битови отпадъци. Изследват се 

възможностите и икономическата състоятелност на проекта с оглед 

пълноценното развитие в технологичен аспект и усвояване на потенциалните 

възможности. 
 

3.  Давчев,К., Давчев А.,  2015. Terms and conditions for launching a 
futures commodity exchange trading in Bulgaria -  Proceedings of the IVth 

International Scientific Conference Climate Change, Economic Development, 

Environment and People (CCEDEP) Regional Development of  Central and Eastern 

European Countries Volume 2, ISBN 978-619-203-016-2  стр. 97-103 

 

 

Докладът изяснява един от фундаменталните проблеми , които стоят 

пред борсовата търговия в страната, а именно отсъствието на възможност за 

сключване на фючърсни сделки, поради несъвършенства в законовата рамка. В 

хода на разработката се анализират обективните и субективни причини, поради 

които този пазар на работи, както и необходимите действия за промяна. 

Направен е ретроспективен анализ на развитието и утвърждаването на 

борсовата търговия в страната като са отчетени и измененията в законовата 

регламентация в годините назад. Представени са и специфичните особености в 

търговията, като са отчетени и слабостите по отношение на реализацията на 

зърнените култури и други традиционни борсови стоки, заради изместения 

фокус, базиран на възможностите, които предоставя Законът за обществените 

поръчки за обезпечаване на нуждите на преразпределителите на публични 

средства с горива и нефтени продукти.  
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Изследвани са и промените в търговските взаимоотношения, като 

акцентът е поставен върху внедряването на електронната търговия на пода на 

Пловдивска стокова борса АД като стъпка напред в националното развитие на 

високоорганизираните пазари на едро. 

Като основна слабост е отчетена липсата на Клирингова къща, поради 

отсъствие на правна регламентация на проблема. Предложени са конкретни 

изменения в Закона за стоковите борси и тържищата, както и в Търговския 

закон, които да създадат фундамента на фючърсната търговия в страната 

 

4. Хаджиев, Б., Давчев, А., Бъчварова, Ив., 2016 Стратегическа 
ориентация при използване на уелнес процеса в релацията „хранителна-
туристическа индустрия” Научни трудове на Съюза на учените в България–

Пловдив, Серия A. Обществени науки, изкуство и култура том III, ISSN 1311-

9400 (Print) ; ISSN2534-9368 (On-line), 2017, с.34-37 

 

В изследването се разкрива възможността за стратегическа ориентация 

при използване на уелнес процеса в релацията „хранителна-туристическа 

индустрия”. 

Разкрита е взаимовръзката на уелнес процесите на предприятията от 

хранителната индустрия и туризма и нейната роля за формиране и продажба 

на уелнес продукти през призмата на реинженеринг.  Обоснована е 

необходимостта от прилагане на комплексен реинженеринг за стратегическата 

ориентация на предприятия от изследваните сектори, прилагащи уелнес 

процеси. Разкрива се какво се очаква да се постигне с такава ориентация в 

съвременното управление на тези сектори. 

Представен е модел на взаимоотнешения, отразяващ пълен цикъл на 

действия в уелнес процеса, като е поставен акцент на проблемите, свързани с 

формирането на стратегическата ориентация в условията на неизяснено 

бизнес пространство. Внимание е обърнато на възможностите за интегриране 

на дейностите с чисто туристически характер с тези, свързани с хранителната 

индустрия, пречупени през призмата на уелнес концепцията, посредством 
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прилагане на технологията на комплексния реинженеринг, за което е 

предложен и адаптиран модел. 

  

5. Давчев.,А. 2017. Развитие на уелнес концепцията в исторически 
разрез – студия, АИ „Талант” Годишник ВУАРР,  том 5, 2017, ВУАРР, Пловдив, 

/под печат/ 

 

В представената студия са поставени някои въпроси, свързани с 

набиращата все по-голяма популярност уелнес концепция и нейната значимост,  

отражението й в живота, както и новите хоризонти, които се очертават за  

бизнеса в новото време. 

Темата е отчетена като актуална на база следните аргументи:  

⇒ Уелнес концепцията среща все по-голямо разбиране у хората и 

оказва все-по голямо влияние върху начина им на живот; 

⇒ Фундаментът на Уелнес концепцията за подобряване качеството на 

живот започва да се оформя като осъзната потребност у все повече 

хора; 

⇒ Осмислянето на идеите на Уелнес концепцията оказват пряко 

влияние върху необходимостта от промяна на традиционните 

форми и модели на производство и продуктова политика в редица 

индустрии; 

⇒ Икономическата значимост на Уелнес концепцията оказва все по-

силно влияние върху бизнеса; 

⇒ Поливалентният й характер засяга практически всеки един бранш 

на икономическа активност. 

 

Актуалността на горепосочените проблеми, тяхната теоретическа и 

практическа значимост за бизнеса и потребителите и недостатъчната им 

комплексна разработеност в икономическата литература, станаха основание за 

избор на представената тема, както и на формулираните цели и задачи на 

изследването. 
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Обектът на изследването са научни трудове, научно-популярни и други 

източници на информация, в които са проследени различните визии и 

концепции в еволюцията на Уелнес концепцията в исторически разрез. 

 Предметът е развитието на идеята Уелнес във времето и различните 

научно-изследователски концепции по проблема, а целта е да се изследват, 

разкрият и систематизират различните формулировки и измененията им във 

времето, както и да се предложи по-комплексна и всеобхватна дефиниция на 

Уелнеса като концепция. 

За  постигане на поставените цели са дефинирани и следните задачи: 

⇒ Да се потърси корена при формиране на Уелнес концепцията 

⇒ Да се проследи развитието и еволюцията й във времето 

⇒ Да се очертаят основните схващания на модерната наука за 

фундаментите и значението на Уелнеса като концепция 

⇒ Да се предложи комплексна дефиниция на Уелнес концепцията 

 

В резултат и в изпълнение на поставените цели и задачи е направен 

исторически преглед на развитието на уелнес концепцията от 3-то – 1-во 

хилядолетие пр.Хр. до наши дни. Изведени са основните етапи, с градацията 

във влиянието й, както и в разширяването на обхвата на въздействието й. 

Отразени са основните моменти, които създават съвременния облик на 

концепцията, както и релацията й с утвърдените практики. Направен е преглед 

на постиженията на водещи изследователи на темата, като е направен опит за 

представяне на комплексна, поливалентна дефиниция, която да описва 

комплексно интердисцилпинарния й характер.  

Дефинирани са измеренията на уелнес концепцията и основните 

зависимости, които съществуват между тях, както и отражението им в бита и 

култура на модерното общество. Отчетено е сериозното й влияние върху 

съвременната бизнес среда, което създава обширни предпоставки за промяна 

на съществуващите взаимоотношения.  

 Изследването дава и основание да се мисли, че е целесъобразно 

управлението на Уелнес процесите да се извади от състава на общото 

управление, поради определените специфики. 
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6. Давчев.,А. 2017. Wellness Concept As A Reference Point For A 

Change In The Relation “Business Organization - Market – Consumption”,  IV. 
IBANESS Congress Series – Russe / Bulgaria, conference paper, 2017, p 440-447 ISBN 978-
619-203-177-0 

Докладът изяснява необходимостта от промяна в релацията «Бизнес 

организация – Пазар – Потребление»  на база проникването на новата визия за 

природосъобразния, проактивен начин на живот. Изясняват се някои основни 

модели и механизми за въздействие по линия на промяната в потребителските 

очаквания, съответно -  в търсенето  на стоки и услуги. 

Уелнес концепцията със своята все по-голяма популярност създава 

предпоставка за качествена промяна в бизнес организацията. Новите условия, 

с които пазарът се характеризира, изискват и адекватни действия на ниво 

управление за увеличаване на пресечните точки между търсенето и 

предлагането, пречупено през призмата на новите потребителски очаквания и 

изисквания за високо качество на предлаганите продукти и услуги.  

Анализирани са основните потребителски потребности в степента им на 

удовлетвореност и потенциалните слаби моменти в управлението на 

процесите, свързани с това. Разработени и представени са и модели за 

диагностика, ориентация и промяна, базирани на критерии, приложими в 

областта на туризма и хранителната индустрия. Изяснени и преставени са 

базовите и съпътстващи фактории, които оказват влияние върху разглежданите 

процеси. 

Дефинирани са таргет групите от клиенти, като е отчетена тежестта на 

всяка от тях при формирането на приходи за бизнес организацията. Посочени и 

изяснени са някои зависимости, свързани с покупателната способност на 

потребителите, като е отчетено и влиянието й като мотив при формиране на 

избор за конкретен продукт. 

Като определена възможност за управленска интервенция са посочени 

използването на градивните и съзидателни идеи на реинженеринговата наука, 

както и внедряването на ефективни системи за управление на качеството, 
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които би следвало да доведат до формиране на конкуретно предимство, както и 

до повишаване на устойчивостта в развитието на бизнес организацията. 

 
7. Давчев.,А. 2017. Правилният подбор и задържането на кадри като 

конкурентно предимство на бизнес организацията,  СУБ – Пловдив VII-
ма МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА МЛАДИТЕ УЧЕНИ - Пловдив 2017, под 
печат 

 

В доклада се изясняват ключови проблеми на правилния подбор и 

задържането на кадри в бизнес организацията като възможност за конкурентно 

предимство спрямо другите пазарни субекти. 

Като основен момент са очтчетени липсата на достатъчно на брой 

квалифицирани работници, които имат достътъчен опит в сферата, така че 

тяхната работа да бъде максимално ефективна. Отчетени са основните 

слабости, свързани с липсата на мотивация, особенно в по-младите служители, 

както нереалното им в определени случай очакване за твърде висока работна 

заплата. 

Акцент е поставен върху липсата на дългосрочна връзка в системата 

„работодател – служител”, както и разминаването в позициите на двете страни 

по отношение на очакванията за ангажиментите и отговорностите им. 

Представени са данни от неформално проучване, което отговаря на 

въпроси, свързани с очакванията на работодателите за знанията, уменията и 

компетенциите, които техните служители трябва да притежават. Разгледани са и 

някои възможности за интервенции с оглед подобряване на микроклимата на 

работното място, в следствие на което би могло да се очаква оптимизиране на 

производителността на труда.. 
 

8. Давчев.,А. 2017. Ефективни способи за вътрешнофирмено 
стимулиране на персонала по продажби в бизнес организацията,  СУБ – 
Пловдив VII-ма МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА МЛАДИТЕ УЧЕНИ - 
Пловдив 2017, под печат 
 

Основната цел в представенато изследване е да се посочат и маркират 

някои ефективни способи за насърчаване на персонала по продажби в 



ас. д-р Александър Крсимиров Давчев - конкурс за академично звание „доцент“, 2017 г. 

 

 12 от 21 

 

областта на материалното и нематериалното стимулиране в организацията, 

както и да се разкрие значението на създаването на определен комфорт на 

работното място. 

Изясненени са основните аспекти, към които мениджмънта на 

организацията би следвало да се отнесе с особено внимание с оглед 

постигането на баланс в системата „работодател – служител – клиент”, като са 

посочени и основните механизми за въздействие в областта на материалното и 

нематериалното стимулиране. 

По-голямо внимание е обърнато на онези активни способи за позитивно 

влияние върху работния микроклимат, които не изискват влагането на твърде 

много финансови средства, а са по-скоро функция от далновидната и мъдра 

управленска политика. Изяснени са някои от основните негативни влияния на 

стреса на работното място, като акцент е поставен върху развитието на т.нар 

„Синдром на емоционалното прегаряне”  - състояние създаващо предпоставка 

за временна, а в определени случаи и трайна нетрудоспособност.   

  

9. Давчев.,А. 2017. Създаването на комфорт на работното място като 
конкурентно предимство на бизнес организацията на пазара на труда- Сп. 
Ново знание; ВУАРР гр. Пловдив, бр. 6-2, 2017, с. 15 – 19; ISSN 2367-4598 (Online) 

 

В статията се разглеждат възможностите за създаване и повишаване на 

комфорта на работното място като осъзнат и целенасочен процес, който 

обслужва право и обратнопропорционално системата „работник-работодател”.  

Въведени са дефиниции и е изяснена същността на комфорта като 

категория. Отразени са вижданията на редица автори за неговата функция и 

място в работната среда, както и основните стресогенни фактори, които оказват 

негативно влияние върху труда като процес. 

Авторът стига до предположението , че ефективността, качеството и 

устойчивостта в трудовите взаимоотношения могат да се разглеждат като 

функция от положените усилия за създаване на среда, която щади 

психофизиологичното състояние на работника и допринася за неговата 

увереност, позитивност и всеотдайност на работното място. Тези процеси не 
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бива да бъдат подценявани или хаотично развиващи сe, а да са основна 

градивна и съзидателна задача на ръководния персонал. 

Застъпено е мнението, че създаването на комфорт на работното място 

трябва да се разглежда като процес, разположен във времето. Дейностите би 

следвало да бъдат комплексни и да изразяват ясната и точна визия на 

ръководството за целените резултати, а не да бъдат без логична обвързаност, 

отделени една от друга.  Като основна насока в разработката се отличава 

препоръката да се обърне поглед към необходимостта от действия по 

повишаване на комфорта на работното място – момент, който все още остава 

недооценен от страна на част от работодателите, както и да се постави акцент 

в тази връзка върху съществуващите, новоутвърждаващи се добри практики, 

както и върху тези, доказали своята ефективност във времето. 
 

 

10. Davchev., A., 2017. Specifics, Problems And Challenges Facing The Labor 
Market In Bulgaria V. International Balkan and Near Eastern Social Sciences 
Congresses Series-Kırklareli/TURKEY September, 2017 ISBN 978-605-67815-0-6 
/под печат/ 

 

В доклада са представени някои характерни особености, проблеми и 

предизвикателства на пазара на труда  в България – ключов фактор за 

стабилност в икономиката, както и за общественото и социално развитие на 

страната. 

Анализирани са състоянието и перспективите за развитие на пазара на 

труда в страната. От една страна се разкриват основните проблеми и нарушени 

взаимодействия, а от друга - се предоставят възможности за бъдещото 

подобряване на тази взаимовръзка. 

Целта на представеното изследване е да се разкрият проблемните 

области във взаимоотношенията „работник-работодател” с оглед ефективно 

въздействие чрез нанасяне на необходимите корекции, в резултат на което да 

се минимизират наличните слабости. 

В представената разработка са използвани исторически, описателен, 

социологически, дедуктивен и индуктивен метод,  контент анализ на документи, 
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както и метода на анализа и синтеза. 

Представени са статиситчески данни за динамиката на пазара на труда, 

като са анализирани съществуващите зависимости и негативите, които оказват 

влияние върху изследваната категоия. Разкрити са основните слабости, като 

най-сериозните от тях са изведени като проблеми, за които се търсят способи 

за преодоляване. 

 

 

11. Давчев.,А. 2017. Насърчаване на продажбите чрез въвеждане и 
оптимизиране на алгоритми за работа в сферата на туризма Юбилейна 
научна конференция "България на регионите" 2017; ISSN 2367-4598 (Online),  
Под печат 
 

В доклада се идентифицират възможностите за насърчаване на 

продажбите чрез въвеждане и оптимизиране на алгоритми за работа в сферата 

на туризма. Като основа е дефиниран генезисът на туризма като явление и 

значението му за работоспособността на индивида. 

В изложението са представени възможностите и условията, при които е 

оправдано въвеждането на алгоритми при комуникацията с клиенти. Те 

увеличават шансовете за реализиране на успешни продажби и подобряват 

имиджа на организацията. 

Представен е примерен алгоритъм за работа, който съдържа конкретни 

стъпки за въздействие от страна на продавача върху крайния клиент с оглед 

повишаване на мотивацията му за реализиране на покупка.  

Акцент е поставен върху възможността за комбинация между 

представения  алгоритъм и ефективните способи за насърчаване на 

продажбите. Детайлно е изяснена същността им и са представени конкретни 

препоръки за работа. 

Разработен е и адаптиран модел на целите, които стоят пред продавача 

на туристически продукт или услуга. Дефинирани са задачите, които той трябва 

да изпълни за постигането им, като е отчетена и връзката между алгоритмите, 

насърчаването и комплексната им реализация. 
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Очакваният резултат при прилагане на предложените стъпки би бил 

повишаване на успеха на бизнес организацията в директните продажби чрез 

подобряване на нейната гъвкавост и конкуретноспособност на пазара.   

 

111. Давчев.,А. 2017. Примерна схема за въвеждане на алгоритъм за 
работа при обслужване на клиенти в специализирано направление на 
туризма /постер/ Юбилейна научна конференция "България на регионите" 
2017 

 

12. Давчев.,А. 2017. Възможности за минимизиране на слабостите при 
временната заетост в областта на туризма като основа за устойчиво 
развитие на сектора  Юбилейна научна конференция "България на регионите" 
2017; ISSN 2367-4598 (Online),  Под печат 

 

В доклада се анализират  част от проблемите свързани с туризма, който 

по своето естество се явява стратегически отрасъл в българската икономика 

със серизоно участие при формирането на БВП на страната. 

Като най-значими сред тях са отчетени проблемите, свързани с липсата 

на достатъчно квалифицирани, мотивирани и ефективни работници, които да 

обезпечават нуждите на сектора. Акцент е поставен върху негативното влияние 

на временната заетост. Изказано е мнението, че в условията на силна 

конкуренция както в национален, така и в международен план, комплексното 

решение на разкритите проблеми би дало възможност за доста по-голяма 

устойчивост в сектора и утвърждаването на страната не само като евтина, но и 

дестинация, която предлага високо качество на туристическите продукти  и 

услуги. 

Разгледани са основни моменти, залегнали в националната стратегия за 

развитие „Хоризонт 2030”, като са представени и обобщения - функция от 

анализа на проблемните области в направлението.  

Като възможност за минимизиране на съществуващите слабости са 

потърсени и международни добри практики, като са направени и конкретни 

предложения, които биха оказали позитивно въздействие. 
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Разгледани са възможностите за временно наемане на персонал, като са 

отчетени и измененията в законодателната рамка, които регламентират 

взаимоотношенията в направлението. 

Внимание е обърнато на удовлетвореността на персонала, както на и 

комплексното задоволяване на неговите нужди и изисквания като значим 

аспект в жизнения път на бизнес организацията.  

 
 

13.. Давчев.,А. 2017. Някой възможности, които био земеделието съдържа 
в себе си за развитие на устойчива регионална икономика, Национална 
научна конференция „Регионална икономика и устойчиво развитие“ – ИУ – 
Варна. /под печат/ 

В доклада са представени определени възможности, които се съдържат в 

обвързването на био земеделието с туризма, през предлагане на нов 

туристически продукт. Опция, която би могла да окаже ползотворно влияние 

върху социално-икономическото състояние на ниво регион. 

Промяната във вкусовете, убежденията и очакванията на потребителите 

въз основа на утвърждаването и все по-дълбокото проникване на идеите на 

уелнес концепцията налага адекватен отговор от страна на бизнес 

организациите. Активната маркетингова политика, провеждана в 

наднационален мащаб за популяризиране на здравословното хранене и 

проактивния начин на живот изисква промяна във визията на бизнес 

организацията и нейната сегментация на пазара.  

Факт е, че много голяма част от консуматорите на органична храна я 

асоциират със селските райони. Очертаващата се тенденция, особено в 

страните от Западна Европа, за превес на биологичното над конвенционалното, 

създава новия облик на потребителя. Опитът за скъсяване на дистанцията 

между човек и природа дава възможност за взаимодействие между ферми, 

отглеждащи био култури и туристически организации, които да разработят и 

развият възможно туристическо търсене. 
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Потенциалът, който се съдържа в разгръщане на взаимодействието 

между туризма и земеделието на ниво регион, би създал една качествено нова 

възможност за реализация на градивни бизнес начинания. Този процес може да 

се разглежда като реална предпоставка за преодоляване на някои от социално-

икономическите проблеми на ниво регион в нашето съвремие. 

 

14.. Давчев.,А. 2017. “Тъмният” туризъм - алтернативна форма на 
туризъм или неразгадан социален феномен. Сп. Ново знание; ВУАРР гр. 
Пловдив, бр. , 2017, ISSN 2367-4598 (Online) 

 

В доклада авторът представя една от най-новите форми на 

алтернативен туризъм, която набира все по-голяма популярност, въпреки 

сериозните въпроси, които буди поради естеството си. 

„Черният туризъм” е нова форма алтернативен вид туризъм, насочен към 

посещението на места, свързани със смърт, бедствия или аварии, скръб, 

бедност и подобни. Като основен мотив, обясняващ склонността на хората да 

проявяват желание за такъв род туристическо пътуване се сочи стремежът за 

преборване на страховете, докосване до нещо забранено, зловещо, мистично 

или просто - алтернатива създаваща нов вид емоция. Направление в туризма, 

което е колкото отричано, толкова и икономически пригодно като качествено 

нов продукт, за който има определено търсене и не до там канализирано 

предлагане. 

В хода на статията са изяснени подвидовете му, като са въведени 

дефиниции и определения, наложили се на наднационално ниво. Разгледани 

са и основните подбуди на потребителите, като причина за търсене на такъв 

тип пътуване. Акцент е поставен върху възможностите за практикуването му в 

България, за които има данни, че вече се усвояват.  

Авторът изказва мнение, че тази форма на алтернативен туризъм не 

трябва да се отхвърля априори, а по-скоро би следвало да се положат повече 

усилия за разбирането и развитието й. 
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III. УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОСОБИЯ 

 

1. Давчев. К., Давчев А 2015. „УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОДАЖБИТЕ”  Висше 

училище по агробизнес и развитие на регионите, Пловдив.                                                                                               

Електронен учебник за студенти от Бакалавърски и програми от ВУАРР 

Пловдив, с. 160, ISBN: 978-619-203-004-9 

2. Давчев, А., Давчев, K. 2017. УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОДАЖБИТЕ”    Висше 

училище по агробизнес и развитие на регионите, Пловдив. Електронно 

мултимедийно помагало за платформа за дистанционно обучение на 

ВУАРР- Пловдив, с. 160, ISBN: 978-619-203-204-3 

 
Електронният учебник по  «Управление на продажбите» и мултимедийното 

помагало за дистанционно обучение по «Управление на продажбите» представят 

съвременните тенденции в продажбите като основна възможност за постъпления в 

бизнес организациите. Дават се базови знания и умения относно методите и 

техническия инструментариум, необходим на съвременния мениджър при 

управлението на продажбите в условията на конкурентна среда. Изясняват се някои 

пазарни техники, похвати и инструменти, масово използвани в процеса за насърчаване 

и реализация на ефективни продажби. 

Поглед е обърнат към примери от практиката и възможностите, които реалната 

бизнес среда предоставя. Търсен ефект е натрупването на знания и умения с реална 

приложимост, съотнесени към модерните бизнес изисквания и схващания.  

Учебникът и помагалото са написани по учебната програма на 

едноименната  избираема дисциплина във ВУАРР. 

В тях са застъпени четиринадесет теми:  

• Управление на продажбите – същност, характеристика, понятиен 

апарат;  

• Продажби при търговията на едро;  

• Продажби при търговията на дребно;  

• Специфични особености на пазара на услугите; 

• Разработване на стратегия за увеличаване на продажбите; 
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• Оперативно планиране на продажбите; 

• Формиране на екипа от търговски представители; 

• Технология на процеса за осъществяване на ефективни 

продажби; 

• Ръководство на процеса на управление на продажбите; 

• Анализ и оценка на изпълнението на продажбите; 

• Контрол на процеса на изпълнение на продажбите; 

• Насърчаване на продажбите и лични продажби; 

• Техники за насърчаване на продажбите – Мърчандайзинг; 

• Психологически аспекти на реализирането на продажбите 

Предстои издаването му на хартиен носител. 

 

3.  Давчев. К., Давчев А 2015. „БОРСИ И БОРСОВИ ОПЕРАЦИИ”  Висше 

училище по агробизнес и развитие на регионите, Пловдив.                                                                                               

Електронен учебник за студенти от Бакалавърски програми при ВУАРР 

Пловдив, с. 107, ISBN: 978-619-203-003-2 

4. Давчев, К., Давчев, А. 2017. „БОРСИ И БОРСОВИ ОПЕРАЦИИ”  Висше 

училище по агробизнес и развитие на регионите, Пловдив. Електронно 

мултимедийно помагало за платформа за дистанционно обучение на 

ВУАРР- Пловдив, с107, ISBN: 978-619-203-205-0 

     Електронният учебник  «Борси и борсови операции» и мултимедийното 

помагало за дистанционно обучение по «Борси и борсови операции» представят 

съвременните тенденции в борсовата търговия в национален аспект с нейните 

конкретни специфики и форми на проявление. Дава базови знания, свързани с 

основните характеристики на пазара (търсене, предлагане, цена), както и 

институционалната му инфраструктура – организираните стокови пазари (същност, 

видове, еволюция, развитие). Направена е сравнителна характеристика на основните 

видове организирани пазари (тържища, аукциони, панаири, търгове и борси). Изяснена 

е нормативната уредба на борсовата и тържищната търговия в България – статут, 

дейност, контрол на дейността. 
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Изяснени са основни въпроси относно борсовата търговия, борсите, стоковите 

борси и тяхното възникване, развитие и организация; видовете борси, борсовите 

пазар, международни борсови центрове. Изяснена е тяхната същност, характеристика, 

особености, роля, както и борсовата търговия с нейните улеснения, ограничения и 

гаранции. 

Учебникът и помагалото са написани по учебната програма на едноименната 

избираема дисциплина във ВУАРР. 

В тях са застъпени четиринадесет теми:  

• Пазарна икономика  

• Организирани пазари 

• Особености на борсовата търговия  

• Капиталов пазар – фондовата борса  

• Стокова борса – организация, структура, управление  

• Основни функционални системи на стоковата борса  

• Улеснения и ограничения в борсовата търговия 

• Брокери – изисквания, права, задължения, взаимоотношения 

• Сделки на стоковата борса 

• Борсови стратегии 

Предстои издаването му на хартиен носител. 

5. Давчев, А., 2017. „УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОДАЖБИТЕ – ЕЛЕКТРОНЕН 
ЛЕКЦИОНЕН КУРС”  Висше училище по агробизнес и развитие на 

регионите, Пловдив. Електронен лекционен курс за студенти от 

Бакалавърски програми от ВУАРР Пловдив, 13 теми; ISBN: 978-619-203-

202-9.                                                                                            

      Електронният лекционен курс е предназначен за студенти бакалаври и 

цели по-доброто онагледяване на теоретичния материал застъпен в учебната 

програма. Визуализрани са общо 13 теми, които са представени под формата 

на PPT презентации както следва: 

• Управление на продажбите – същност, характеристика, понятиен 

апарат;  

• Продажби при търговията на едро;  
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• Продажби при търговията на дребно;  

• Специфични особености на пазара на услугите; 

• Разработване на стратегия за увеличаване на продажбите; 

• Оперативно планиране на продажбите; 

• Формиране на екипа от търговски представители; 

• Технология на процеса за осъществяване на ефективни продажби; 

• Ръководство на процеса на управление на продажбите; 

• Анализ и оценка на изпълнението на продажбите; 

• Контрол на процеса на изпълнение на продажбите; 

• Насърчаване на продажбите и лични продажби; 

• Техники за насърчаване на продажбите – Мърчандайзинг 

 

 

06.11.2017 г.                                                          Подпис:  ____________________ 

гр. Пловдив                                               /ас. д-р Александър Красимиров Давчев/ 

 


