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REENGINEERING OF THE COMMUNICATIVE 
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Abstract: This article examines the reengineering of communication policies for 
Chinese tourists in Bulgaria, covering factors related to economic realities and 
typological similarities from antiquity. The survey shows that a policy should 
be devised according to the profile and opportunities of tourists, their profes-
sion and preferences. A number of areas are emerging in which further research 
should be conducted on how to respond to expectations and demands, and a 
model for continuous improvement of communication policies is proposed.
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1. Въведение

Туристическата индустрия на КНР е най-бързо развиващата се в 
глобален мащаб не само като действителен брой туристи, но и като сред-
ства, които са изразходвани на база турист за туристически ден. Тези впе-
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чатляващи факти съвсем естествено предизвикват необходимостта вся-
ка страна да разработи максимално привлекателен продукт, ориентиран 
към китайския пазар, като отчита разликата между поколенията, бързо 
развиващите се средства за комуникация, при които мощно средство за 
въздействие са личните впечатления, споделени в социалните мрежи. 
Това ориентира продукта свързан с комуникативните политики към още 
по-голяма персонификация. За да се пристъпи към процес на реинжене-
ринг в сферата на комуникативните политики в туризма, на първо място 
е нужно да се проучи и познава в дълбочина туристическата индустрия 
на Китай, като изводите и решенията бъдат ориентирани именно към 
нуждите на китайските туристи, техните очаквания и нагласи.

2. Литературни източници

Реинженерингът се появява през 90те години, като нов подход за 
решаването на сложни организационни въпроси и дори като формула за 
оцеляване на самите предприятия. Според Нейкова представлява: „От-
хвърляне на старото, препроектиране и промяна на същността, на коре-
на на процеса или явлението” (Нейкова 2004: 16). В основата му стои ско-
кообразно мислене, отказване от остарелите правила и рязко подобрява-
не на постиженията в една или няколко области на стопанската дейност, 
постигнатото в резултат на коренна промяна на начина на работа. 

Според М. Рибов: „Основното отличие на реинженеринга от всички 
познати досега управленски подходи е фокусирането върху стопанските 
процеси, изхождайки от гледна точка на клиента и създаваната добавена 
стойност, посредством приложението на новите информационни техно-
логии. В този контекст реинженерингът се разглежда като важен фактор 
за успешно и стабилно развитие, мощен управленски инструмент, осно-
вен източник за повишаване на конкурентоспособността и постигане на 
резки подобрения в икономическите показатели за ефективност” (Рибов 
2004: 12).

При някои български автори се среща схващането, че реинжене-
рингът на стопанската дейност е управленски процес, насочен към фор-
мулиране на мисията, анализ на решаващите фактори за успеха, проек-
тиране на организационно-управленската структура и репроектиране на 
основните бизнес процеси (Узунова & Василева 2000: 141). Освен това е 
широко разпространена визията, че реинженеринговият подход е пълна 
противоположност на организационно-функционалния подход (Нейко-
ва 2004: 17).
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Във времето понятието реинженеринг претърпява определени из-
менения, като се дели на няколко периода: тактически (1990-1993), страте-
гически (1994-1996), глобален (1996-2000). Последният е периодът на ево-
люция на механизмите на реинженеринга, който осигурява възможност 
за постоянно преразглеждане на стратегията на стопанската дейност в 
съответствие с променящото се външно обкръжение на предприятието.

Реинженерингът, прилаган в модерните организации, е до известна 
степен различен от този в ранните години. Инициаторите на модерното 
течение М. Хамър и Д. Чампи определят реинженеринга като „фундамен-
тално преосмисляне и радикално препроектиране на бизнес процесите 
за постигането на драматични подобрения в критичните съвременни 
измерения на съвършенството като разходи, качество, услуги и бързина 
на обслужване“ (Hammer&Champy 1993: 32). Реинженерингът не може да 
измести иновацията и творческото мислене на предприятието, но създа-
ва такава система за организация и управление, която ги допълва и сти-
мулира. В този смисъл реинженеринговата концепция е използвана за 
постигане на драстични (скокообразни) постижения, респективно осе-
зателни изменения в решаващите съвременни показатели от дейността. 

Сред основните особености на реинженеринга са комбинирането 
на няколко операции в една, мултидисциплинарни екипи, изпълнение на 
операциите в логическата им последователност, отговорност на изпъл-
нителите при вземане на решения, съкращаване на проверките и контро-
ла, намаляване на съгласуванията, отговорният мениджър – единствено 
лице за контакт и др. (Ангелов 2002: 12). При наличието на интернет и 
отдалечен достъп, при реинженеринга бавните тромави процеси се ус-
коряват, а фокусът се премества върху желаните резултати, вместо еди-
ничните нужди. Това означава произвеждане на повече с по-малко сред-
ства, реорганизация и заместване на съществуващите процеси с напълно 
нови. По този начин всеки отрасъл, до отделната фирма, се обръщат към 
потребителя като разбиват идеята за централизирано предприятие, кое-
то пуска ограничен брой продукти на монополен пазар.

Един от най-широко възприеманите възгледи за процеса на интег-
риран и системен реинженеринг е, че той включва три етапа: подготовка 
за реинженеринг на бизнес процесите; подготовка за реинженерингова 
стратегия; дефиниране на реинженерингов проект (Aiken&Hodgson 1998: 
55-67). 

За да се осъществи която и да е от тези три стъпки обаче, се изисква 
задълбочено познание на субекта на реинженерингови стратегии, което 
в случая се явява туристическата индустрия на Китай в дял международ-
ни пътувания.
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2.1 Международният туризъм в КНР

Европейската туристическа комисия, със спонсорството на Евро-
пейския Парламент, обяви 2018 г. за Година на туризма между ЕС и Китай. 
Инициативата доведе до твърде успешен обмен с 5,1% повишаване на по-
тока китайски туристи в ЕС2, като положителните тенденции се запазиха 
и през 2019 г. Нарастване по страни: Великобритания (над 2.4%), Герма-
ния (2.6%) и Франция (7.7%). Трите най-бързо развиващи се дестинации 
са Хърватия (повишение 45.7%), Естония (35.8%) и Унгария (25.1%). В 
същото време, през 2018 г. България са посетили едва 27 263 китайски ту-
ристи (3,7% повече от предходната година), а в периода януари–ноември 
2019 г. общият им брой е бил 30 105 (повишение с 14,6% спрямо 2018 г.).3 

Няма как да не се уточни обаче, че точни цифри за броя туристи, 
посетили Европа не могат да бъдат видени никъде, като съществува хи-
потеза за завишаване на този брой. Така например, според „Доклад за 
тенденциите при посещение на Европа от китайски туристи за 2017 г.“ 
(„Chinese Tourists to Europe Trend Report 2017“), публикуван от Китайска-
та туристическа академия и двете водещи туристически агенции на КНР 
Huayuan MNB и Ctrip, броят на китайските туристи, посетили Европа за 
първото тримесечие на 2017 г. е бил повишен със 103% спрямо предход-
ната 2016 г. Въз основа на тези изчисления, в доклада се предполага, че за 
2017 г. общият брой посещения през 2017 г. са достигнали 5,5 млн, като 
това е с 10% повече от 2016 г.4 

В доклада “Tourism in focus. The Chinese Outbound Travel Market“ 
Валерия Кроче (Valeria Croce), бивш ръководител на Виртуалната об-
серватория за туризъм на Европейската комисия и на изследователската 
програма на Европейската комисия за пътуване, твърди, че 12 милиона 
китайски туристи са посетили Европа през 2015 г., като дава прогнози за 
увеличение на посещенията за 2016 г. съответно 7% и увеличение на прес-
тоя с 9% (Croce 2016: 2). Тези сериозни разминавания в данните следва 
да се тълкуват като сигнал за предаване на желаното за действително. 
Твърде силното упование на официалните китайски данни може да дове-
де до завишени очаквания от страна на европейския пазар, който сери-

2 Chinese tourists continue to visit Europe in increasing numbers as connectivity grows: 
https://blueswandaily.com/chinese-tourists-continue-to-visit-europe-in-increasing-numbers-
as-connectivity-grows/ (отв. на 12.10.2019 г.)

3 Статистически данни от сайта на МТ: http://www.tourism.government.bg/bg/
kategorii/statisticheski-danni/statisticheski-danni-2019 (отв. на 12.12.2019 г.)

4 Chinese tourists in Europe doubles in 2017: https://gbtimes.com/chinese-tourists-
europe-doubles-2017 (отв. на 11.10.2019 г.) 
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озно инвестира вече не само в база, но и в обучение на кадри в езикови 
компетенции и китайска култура и етикет.

Според най-големият туристически портал на КНР Travelchinaguide, 
през 2018 г. са регистрирани общо 149,72 млн международни пътувания 
(10,5% от населението на Китай), което е с 14,7% повече пътувания спря-
мо 2017 г.5 и което превръща Китай в най-многоброен туристически па-
зар в света. В десетката на посещаваните от китайските туристи страни 
са Тайланд, Япония, Виетнам, Индонезия, Малайзия, САЩ, Камбоджа, 
Русия и Филипините, в това число 12,5 млн китайски туристи са посети-
ли Европа. 

В същото време е регистриран най-висок процент разходи на ту-
рист в световен мащаб. Платформата Hotels.com™ публикува седмия до-
клад Chinese International Travel Monitor (CITM) 2018, поръчан на Ipsos6 
(третата корпорация по сила в света в областта на маркетинговите из-
следвания). Изследването е проведено през май 2018 г. и е обхванало 
3 047 китайски жители на възраст 18–58 г., които са осъществили между-
народни пътувания за последните 12 месеца. 

Според резултатите, през 2017 г., т. нар. милениали, родени през 80те 
и 90те г. на ХХ век са харчели на ден съответно средно по 314$, родените 
през 80-те – 345$, родените през 70-те – 299$, а родените през 60-те – по 
314$. 51% от тях са жители на градовете от клас 1 (като Пекин и Шанхай), 
33% от градове от клас 2 (напр. Административни центрове като Чънду), 
16% живеят в градове от клас 3 (напр. Джухай и др. градове), на практика 
не е имало пътуващи от най-малките градове от клас 4.

Според възрастта 41 % от туристите през 2016 г. са между 18 и 44 
години; 77 % имат висше образование; 44 % имат ежемесечен доход над 
15 000 юана (над 4300 лв); 58% са жени, 42% мъже. Тази статистика отно-
во ни задължава към внимателно проучване на пазара и туристическия 
продукт, който следва да бъде предлаган на китайските гости.7

5 2018 China Tourism Facts & Figures https://www.travelchinaguide.com/
tourism/2018statistics/ (отв. на 15.10.2019)

6 Ипсос е основана във Франция през 1975 г. и е третата по големина компания за 
маркетингови проучвания в света. Оперира в 84 страни, прави проучвания изследова-
телски направления: реклама, лоялност на клиента, маркетинг, медии, изследвания по 
обществените въпроси и проучване на управлението.

7 Chinese International Travel Monitor (CITM) за 2017: https://www.chinatoolkit.
co.nz/market-intelligence/market-briefs/chinese-international-travel-monitor-2017 (Отв. на 
01.10.2019 г.)
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В същото време, за Бълга-
рия тази статистика изглежда по 
по-различен начин. При нас много 
рядко пристигат туристи под 30-
35 годишна възраст. Основният 
поток все още е от т. нар. проуч-
вателни експедиции, като бизнес 
комуникации или правителствени 
делегации. Обикновено туристите 
избират обзорен тур по балкан-
ските страни, като това са семей-
ни двойки, няколко семейства или 
цял род с възрастни и млади пред-
ставители. Друг профил са пенси-
онерите, като пенсионната възраст 
в Китай за момента при мъжете е 
60 години, за жените – 55 години. 
Това означава, че тези туристи са 
в отлично здраве, притежават из-
държливост и любопитство, като 
са и достатъчно материално обез-
печени, за да предприемат едно 
твърде дълго и натоварващо пъте-
шествие (средностатистическият 
балкански тур е от 10 до 20 и по-
вече дена).

Табл. 1 Среден размер на похарчените 
за ден средства за международен 

туризъм през 2018 г., според четирите 
възрасти китайски туристи

При нас рядко идват друг тип туристи, което изисква предлагане 
според вкусовете именно на тези два профила, но също и разработване 
на продукти от ново поколение за по-младите, според техните предпочи-
тания и специфика.

Според подписания през 2015 г. „Меморандум за разбирателство 
в областта на туризма“8 от Министъра на туризма г-жа Ангелкова и Ли 
Дзиндао (CNTA) се предвижда използване на китайски социални програ-
ми за привличане на китайски пенсионери като туристи в нашата страна. 
Това намерение за момента обаче не е реализирано и е в необозримото 

8 България и Китай подписаха Меморандум за разбирателство в туризма: 
http://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/bulgariya-i-kitay-podpisaha-
memorandum-za-razbiratelstvo-v-turizma /отв. на 29.10.2019/
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бъдеще. При туристите, които посрещаме в България, профилът отново 
се различава драстично, доколкото за момента ние на практика не посре-
щаме туристи, които просто да предпочетат почивка в зимен или летен 
курорт.

Това е свързано с няколко причини – на първо място, България е 
дълбоко неизвестна като туристическа дестинация в Китай. Ние нито сме 
изградили съвършен луксозен туристически продукт, какъвто например 
е Бора Бора, Малдивите и др. „райски кътчета“, нито имаме национална 
стратегия за представянето на туристическите ни богатства като летни и 
зимни курорти. Китайците са изключително напреднали по отношение 
на технологиите. 

За да се представи България, вече отдавна не е достатъчно да се 
участва в туристическо изложение или да се подпише спогодба, но е 
нужно целенасочено развитие на интернет ресурсите на китайски език, 
поддържане на различни страници и писане на материали за Baidu.com 
– китайската Уикипедия, засилено присъствие в WeChat (китайският 
Facebook), където да работи цял екип китаисти и китайски редактори. 
При дългогодишното ми общуване с представители на заинтересованите 
институции, не съм срещнала дори елементарно разбиране за тази необ-
ходимост, като оставам с впечатлението, че за България китайският па-
зар е неинтересен и спрямо него не се осъществяват никакви ефективни 
проучвания и предложения.

2.2.  Предпочитана туристическа услуга от китайските 
туристи

За да се пристъпи към реинженеринг на туристическия продукт и 
прякото му ориентиране към китайския пазар, е нужно да се познават 
редица негови аспекти, като предпочитани услуги. Според Trip Advisor 
по отношение на потърсената туристическа услуга в световен мащаб 56% 
от туристите през 2016 г. са искали просто да си починат, а 47% са били 
привлечени от природни, културни и исторически забележителности.

Едно любопитно изследване – анкета на Hotels.com, публикувано в 
годишното издание Chinese International Travel Monitor (CITM) за 2017 г., 
дава по-детайлен отговор за предпочитанията на китайските туристи. В 
изследването са участвали 3000 души на възраст от 18 до 54 г., които в 
рамките на година преди изследването са осъществявали пътувания в 
чужбина. Проучването обхваща теми като потребителски навици, пред-
почитани дестинации, начини на наемане на жилище или хотел за пре-
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стой, предпочитани условия за настаняване и др. аспекти на различните 
пътешествия. 

Новите тенденции при китайските туристи в световен мащаб са 
взаимното влияние от деца към родители и от родители към деца. От 
една страна, родените през 90те и нагоре все още нямат свои собствени 
стабилни доходи като цяло, затова се вслушват в желанията на родители-
те си. От друга страна, родените през 60те години и по-късно, по-смело 
планират пътешествия, дори са склонни да предприемат по-екстрема-
лен туризъм под влияние на младите. Според Chinese International Travel 
Monitor (CITM) за 2018, влиянието на социалните медии, като WeChat, 
Weibo и RenRen рязко нараства, като формиране на позитивно или нега-
тивно мнение за даден туристически продукт (CITM 2018: 7).

Започват да идват по-малки групи и индивидуални пътешествени-
ци, които сами са си подсигурили хотелите. В този смисъл туроператори-
те предоставят само програма с екскурзоводско обслужване и шофьор, 
препоръчват ресторанти, но често без да им бъде доверено поръчването 
на менюто.

В доклада „Chinese international travel monitor 2018“ се допълва, че 
китайските туристи стават все по-отворени към местния привкус, вклю-
чително и при настаняването. 55% са предпочели настаняване в частни 
хотели с традиционна за мястото визия, 49% са нощували в хотели от 
международни вериги, 33% – в бутикови хотели, 23% в екологични хо-
тели, 21% в хотели с най-нови технологии. Цена спрямо качество е бил 
основният фактор при избора.9

2.3. Предпочитани дейности на китайските туристи

В доклада Chinese international travel monitor 2018 подробно се дава 
статистика за предпочитаните дейности на китайските туристи при пъ-
тешествие в чужбина. 

В табл. 2 те са представени като процентно съотношение на извър-
шените дейности. При реинженеринга на туристическия ни продукт, 
фирмите задължително следва да се опират на такива изследвания и ста-
тистики, за да прецизират своите предложения към китайския туристи-
чески пазар.

Сред най-търсените преживявания, очаквано, е опитването на 
местни деликатеси, посещението на забележителности и тематични пар-
кове, гурме кухня, еко турове, следват посещенията на музеи и изложби. 

9 Chinese international travel monitor 2018, с. 11: https://www.ipsos.com/sites/default/
files/ct/publication/documents/2018-08/citm_2018_report_english.pdf (Отв. на 17.10.2019 г.)
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Шопингът като цел на пътешествието затихва, а основната цел са почив-
ката и развлеченията. Това се дължи както на разбирането, че повечето 
луксозни стоки са отдавна представени в Китай, така и на наблюдението, 
че в чужбина повечето стоки са китайски, и то с по-лошо качество, от-
колкото в КНР. Една от причините доскоро да имахме изрични запит-
вания за половиндневен шопинг, бе фактът, че митата върху луксозните 
продукти в Китай са значително по-високи от тук и цените съответно са 
доста по-високи. Китайците обаче забогатяха и вече търсят качеството, 
за сметка на евтиното. Те виждат, че в България повечето луксозни бу-
тици предлагат ограничен избор или миналогодишни колекции, които 
не ги устройват. Значително по-голям успех имаме при предлагането на 
традиционни български стоки и, разбира се, розово масло и козметични 
продукти с етерични масла.

Най-популярни за момента са екологичните и тематичните турове, 
както и самостоятелните пътешествия от добре подготвени туристи, кои-
то стават все по-претенциозни от гледна точка на обслужването и качест-
вото на туристическия продукт. Екологичните турове са предпочитани 
не само заради сериозното замърсяване на въздуха в Китай, но повече 

Табл. 2 Предпочитани 
дейности на 

китайските туристи 
за последните 12 

месеца
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заради възможността туристите да почувстват усамотение, на фона на 
огромните тълпи народ в Китай. Според Китайския национален съвет по 
туризъм, китайците, избрали островни направления и екологични туро-
ве, са били 30% от общия брой туристи за 2016 г.

Милениалите са склонни да опитат и селски туризъм. При нас има 
прекрасни условия за предлагане на подобен продукт, съчетан с винен 
туризъм, спа и балнеолечение, но политиката за предлагане и рекламира-
не на китайския пазар клони към нулата.

Трябва да се отбележи, че в последните петнадесет години равни-
щето на китайските туристи рязко се повиши. Пристигат високо обра-
зовани и любопитни хора, вкусовете и очакванията са по-изтънчени и 
фокусирани. Има значително по-голям интерес към забележителностите, 
историята, както и вслушване в екскурзоводската беседа. Има разбира-
не и за нуждата от по-внимателно отношение както с местния персонал, 
така и с шофьорите и колите. 

В България, според стастистиката на МТ, сред най-предпочитаните 
от азиатците туристически продукти са посещенията в културно-истори-
чески обекти, балнео– и спа услугите, фолклорните и тематични фестива-
ли, сити туровете. В същото време, както показва статистиката в табл. 2, 
няма особено предпочитание още към спортни дейности, приключенски 
турове или участие в образователни лектории (това косвено определя и 
обема и вида екскурзоводска беседа).

Трябва да се имат предвид и индивидуалните турове, които през 
2016 г., според Китайския национален съвет по туризъм, са се повишили 
с цели 400%, а тези, които са се ориентирали към тематичните турове, са 
с 250% повече спрямо предходната година.

От няколко години насам се наблюдава обаче стремеж при българ-
ските туроператори напълно да уподобят нашия туристически про-
дукт на западния, от което те всъщност губят. Самите китайски турис-
ти споделят, че те вече са се преситили на Западна Европа и търсят нови 
усещания и гледки. Това означава, че ние смело можем да предлагаме 
именно направлението културно-исторически забележителности и бъл-
гарски традиции и обичаи, местна кухня и напитки и др.

При планиране на един продукт от нов тип е важно да се отчита в 
кои направления китайските туристи биха искали да видят и общо подо-
брение на услугите.
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2.4.  Сфери на обслужването, за подобряване на 
комуникативните политики

В Табл. 3 се представя статистиката от изследването на платформа-
та Hotels.com™, публикувана в доклада Chinese international travel monitor 
2018.

Табл. 3 Сфери на обслужването, където има очаквания за подобряване на 
комуникативните политики

Според тази статистика, основните очаквания са в следните на-
правления:

Да се подобрят методите на разплащане, като се ползват WeChat 
Pay и Alipay, които са два от най-популярните мобилни методи за разпла-
щане в Китай чрез баркодове от мобилните телефони, известни като QR 
кодове. В началото на юли 2017 г., според репортаж на CNBC, китайският 
интернет гигант Tencent пусна своята платежна услуга WeChat Pay в Ев-
ропа, отправяйки предизвикателство към Alipay, която е собственост на 
Ant Financial на Alibaba. Tencent си партнира с германската компания за 
разплащания Wirecard, за да позволи на европейските търговци на дреб-
но да приемат WeChat Pay като опция.

Alipay, от своя страна, стартира операции в Европа още през 2015 г., 
а след това направи експанзия и на други пазари като Южна Африка. 
Според Tencent, в Китай през 2017 г. е имало над 600 млн. активни потре-
бители на WeChat Pay. Междувременно Alipay обяви, че броят на актив-
ните й потребители е достигнал 450 млн. души.10

Подобно неудобство се срещаше за чуждите туристи в Китай, за-
щото те не можеха да ползват двете разплащателни системи, без да са 
си направили китайска банкова сметка (само по себе си доста сериозно 

10 Кирилова Е. WeChat Pay вече е в Европа: https://www.investor.bg/novini/261/a/
wechat-pay-veche-e-v-evropa-242729/ (Отв. на 12.10.2019 г.)
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предизвикателство). На 05.11.2019 г. в тази връзка Ant Financial обяви, че 
пуска версия на приложението Alipay, което ще работи с международни 
дебитни или кредитни карти. След като изтеглят на своя телефон прило-
жението Alipay за Android или iOS, потребителите се регистрират за меж-
дународната версия на приложението с мобилния номер, който използ-
ват в чужбина, след което зареждат с пари предплатена виртуална карта 
и така могат да използват Alipay в Китай. Ant Financial заяви, че Alipay 
ще поддържа картите Visa, Mastercard, JCB за Япония и Diners Club за 
Сингапур. От своя страна във вторник Tencent също заяви, че ще осигури 
поддръжка за тези карти, както и за American Express, с приложението 
WeChat Pay.11

След държавното посещение на Президента Румен Радев в Китай 
в периода 1-5 юли 2019 г. и подписаната съвместна декларация между 
България и Китай за установяване на отношения на стратегическо парт-
ньорство, на дневен ред дойде и въпросът с разплащанията чрез Alipay и 
WeChat Pay в България. 

Вестник Капитал от 12.07.2019 г. излиза с коментара, че „амбиция 
да договорят партньорски отношения с китайската платформа за разпла-
щане Alipay, собственост на Alibaba, проявиха компаниите за дигитални 
разплащания «Paysera България» и ePay. „Част от клиентите ни са тър-
говци и искаме да им дадем възможност за онлайн и евтини разплаща-
ния, както и на китайските туристи да плащат в България през Alipay и 
WeChat“, заяви партньорът в Paysera Филип Мутафис. Финансовите регу-
лации в Китай обаче са тежки и в този случай ще трябва сътрудничество 
между централните банки на двете страни.“12

Изводът от така проведените разговори е, че има добри намерения, 
чието осъществяване обаче се отлага във времето и ще изисква далеч по-
активна позиция от българска страна.

Почти половината от китайските туристи са отбелязали, че биха 
желали да видят подобрения по отношение на обществените съоръ-
жения, например тоалетните, достъпът до безплатен бърз интернет. Тук 
следва да се отбележи, че има драстична разлика между двете очаквания 
в България. По отношение на обществените тоалетни ситуацията може 

11 Йорданова, Десислава. Туристите в Китай вече могат да ползват платфор-
ми за цифрови плащания в страната& https://www.investor.bg/novini/346/a/turistite-v-
kitai-veche-mogat-da-polzvat-platformi-za-cifrovi-plashtaniia-v-stranata-292664/ (Отв. на 
06.11.2019 г.)

12 В-к Капитал. Кирчев, Кирил. Китай и България: да опитаме пак: https://
www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2019/07/12/3936774_kitai_i_bulgariia_da_
opitame_pak/ (Отв. на 29.09.2019 г.)
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да бъде квалифицирана единствено като крайно неудовлетворителна, до-
колкото в основните обиколки из главните туристически градове, такива 
тоалетни просто отсъстват.

По отношение на безплатния публичнодостъпен интернет обаче 
имаме сериозен повод за гордост, тъй като той е значително по-добър не 
само от китайския, но и от редица страни в Западна Европа. Още преди 
въвеждането на 5G технологията, която ще ускори интернета над 20 пъти, 
през 2017 г. България заема престижното 20то място по скорост на връз-
ката сред 108 страни. Проучването е направено от американската компа-
ния Akamai Technologies, чийто предмет на дейност е именно изследване 
на интернет трафика в глобален мащаб. Така страната ни се нарежда до 
държави като Германия, Австрия, Канада и др.13

Около 30% от туристите очакват подобрение в начина на резер-
виране на места на настаняване и хранене. В България действат всички 
големи платформи за резервации, като TripAdvisor, Booking.com, Hotels.
com, HotelsCombined, Agoda и др. В този смисъл, подобрението касае ос-
новно проблема с очакванията при резервация и действителността, която 
може драстично да се различава от предлаганото. TripAdvisor и Booking.
com имат строга политика, според която нелоялните партньори отпадат 
от търсачките, поради което преките резервации се оказват по-рискови, 
отколкото през самите платформи.

24% от китайските туристи очакват по-добро преживяване на 
местната култура. Във фокуса на вниманието са храни, напитки, меро-
приятия, празници и фестивали, културни дейности, бит и пазаруване на 
местни произведения на изкуството и занаятите. 

В това отношение именно България следва да развие национална 
стратегия както по популяризирането, така и по развиването на бран-
дови марки национални продукти. Конкретните насоки за подобряване 
на формата на обслужване на фона на постмодерния туризъм могат да 
бъдат свързани с въвеждане на системи и механизми за обратна връзка 
с потребителите относно качеството на предоставяните услуги и измер-
ване удовлетвореността на гостите чрез въвеждане на схеми и методи за 
анализ и визуализация на получените резултати (Драганов 2015: 145).

Очакванията на китайските туристи за подобрение в редица сфери 
следва да се вземат предвид, когато се създава национално представяне 
и нов тип туристически продукт, който да бъде представен на китайския 

13 Гергов, Иван. България сред държавите с най-бърз интернет, Блумбърг.тв: 
https://www.bloombergtv.bg/novini/2017-03-16/balgariya-sred-darzhavite-s-nay-barz-
internet (Отв. на 15.10.2019 г.)
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пазар. Проблемът с обществените тоалетни е толкова наболял, че касае 
изобщо представянето на България в очите на всички чуждестранни гос-
ти и е неприемливо до този момент подобен важен въпрос от най-първа 
нужда да не е решен на никакво равнище.

3. Реинженеринг на комуникативните политики в туризма

В сферата на туризма в последните десетилетия персонализирането 
придобива твърде дълбоки и обхватни измерения. Отличава се със след-
ните особености:

– клиентът диктува на туристическата фирма какво желае, кога го 
желае, в какъв вид и обем и на каква цена;

– клиентът изисква индивидуалност при комуникативните полити-
ки на продуктите и услугите;

– наблюдава се разпад на масовия пазар, макар стандартните туро-
ве и почивки да са все още предпочитан избор за туристически продукт;

– висока информираност на клиентите, благодарение на комуника-
тивните умения в интернет и социалните мрежи; 

– огромна конкуренция, в условията на глобалното интернет прос-
транство; 

– навлизане на нови технологии и платформи, които улесняват ко-
муникативните политики и директната връзка между клиент и фирми 
(хотели, ресторанти и др.) по целия свят.

Тези фактори влияят на новия тип комуникация между туристиче-
ските компании и клиентите. В помощ на тази комуникация идва и една 
нова концепция, наречена екс-инженеринг (x-engineering), представена в 
книгата на Дж. Чампи „Х-инженеринг на корпорацията“. Основните ак-
центи в концепцията са: 

– използване на Интернет като най-подходяща среда за реалното 
представяне на дейността на предприятието, в това число въвеждане на 
нови комуникативни умения в информационните процеси;

– хармонизиране на стандартите на комуникативните политики 
при общуване между корпорацията, нейните партньори и клиенти.

Когато се подхожда чрез реинженеринг към съвършено нов тип 
туристически продукт, следва да се има предвид всичко гореизброено, 
а също така и редица фактори като възраст на туристите, предпочита-
ния към добри комуникативни умения за определен продукт, за Китай 
фактор може да се окаже дори районът, откъдето идват туристите. От 
основно значение е съобразяване на фирмите с високата информираност 



113

на клиентите, както и прилагането на задължителен индивидуален под-
ход. Медийното отразяване на културните прояви, включително в соци-
алните мрежи Фейсбук, Туитър, Уикипедия, Линкедин и др., имат важно 
маркетингово значение за позиционирането на продукта (Драганов 2015: 
139).

Ако приемем, че основните ползватели на културния туризъм са 
пенсионерите, то говорим за хора, родени преди 1959 г., тъй като пенси-
онната възраст за мъжете в Китай е 60 г. Това са хора, основно расли във 
времената на Културната революция (1966-76), свикнали са на всякакви 
условия, могат да подходят с търпение и разбиране при всякакъв слу-
чайно възникнал проблем. Те откликват на внимание, дребни подаръци 
(например мекици, купени в Рилския манастир), слушат с интерес и тър-
пение, запълвайки пропуските в образованието си, тъй като в тяхната 
младост училищата са били затворени за десет години.

Една беседа с тях може да включва по-изчерпателна информация, 
непременно следва да бъде обвързана с познати за тях неща (бомбарди-
ровките на София са им близки по смисъл, доколкото те или техните ро-
дители са преживели бомбардировките на японците преди и по време на 
Втората световна война). За тях 90те ярко могат да бъдат дори описани 
чрез недоимък и купонна система, защото им е позната. Може да се от-
прави позитивно послание за развитието на България, тъй като те раз-
бират доколко нещата зависят от волята на народа и управниците. Като 
цяло, може да се създаде изключително позитивно впечатление от стра-
ната, като се използват много паралели между българската и китайската 
история, предложи се подходяща за вкуса им храна, включи се изкуство-
то, напр. песни и танци. Независимо, че на по-късен етап са започнали 
да използват компютър и смарт телефон, пенсионерите от Китай, които 
пътуват по света, са от по-елитните среди на учители, политици, лекари 
и др.

Реинженерингът при комуникативните политики следва да отчита 
като фактори всички възрасти, не само малкия брой туристи, които са 
посетили България до момента. Следва да се оформи политика спрямо 
профила и възможностите на туристите, техния род занятие и предпо-
читания. 

Като заключение може да се обобщи, че в дадената статия се изявят 
редица направления, в които следва да се проведат наши собствени про-
учвания как най-добре да откликнем на очакванията и търсенията чрез 
комуникативните политики, но това непременно следва да включва по-
следователна и ангажирана политическа воля за постоянно подобрение 
на отношенията ни с КНР.

Яна Шишкова ◆ Реинженеринг на комуникативни политики за китайски туристи в България
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