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Econ Lit – JEL: L 830

КУРОРТНИТЕ КОМПЛЕКСИ КАТО
ОБОСОБЕНА КАТЕГОРИЯ В ТЕОРИЯТА ЗА ТУРИЗМА

Димитър Велчев Стойнов

Установените в следвоенния период на миналия век социално-икономи-
чески и политически условия в Европа и развития свят благоприятстват масо-
визацията в общото търсене на възстановителни туристически услуги и са важ-
на предпоставка за индустриализацията на туристическия сектор. В отговор на
нарастващия интерес към организираната рекреация, туристическият бизнес
предприема и реализира инвестиционни проекти, осигуряващи не само потреб-
лението на основни, но и на разнообразни допълнителни услуги – познавателни,
културни, развлекателни, спортни и др, както и удовлетворяване на възникнали-
те на място потребности на посетителите. През 50-те години на миналия век
тази политика прераства от корпоративна в държавна. Развитието на туризма в
редица страни и у нас се поставя на научна основа в институтите за планиране
на национални и регионални програми за благоустройство на туристическите
ресурси и създаване на туристическа индустрия1, съответно именувани: DATAR
– Франция, URBION – Словакия, JOROK – Австрия, TERPLAN – Чехослова-
кия, VAROSEPITES – Унгария, ЕТУП на НРБ към центъра КНИПИТУГА2,
FONATUR – Мексико и т.н, което води точно до появата на курортните комп-
лекси от съвременен вид. “Построяването на курортните комплекси “Златни
пясъци” и “Дружба” поставя началото на големия международен туризъм в
България”.3 По-късно го допълват и “Албена”, “Русалка”, “Слънчев Бряг”, “Еле-
ните”, “Дюни”, “Китен”, “Боровец” и “Пампорово”. В световен план, структур-
ните и организационните особености в тях се предопределят от различията в
начина на концептиране, планиране и осъществяване на инвестиционните проек-
ти и разнородните източници на инвестиционен капитал – частен или държавен,
групов или единичен4. Неизменна остава основната цел – комплексен туристи-
чески продукт. Метаморфозата в туристическите отношения следва тенденци-
ята към комплексния характер на туристическото обслужване, превърнало се в
основно конкурентно средство между дестинациите.

Еволюцията на курортните комплекси включва все по-висока концентра-
ция на инвестиционен капитал, работни места и производствен капацитет, с ко-
ето те придобиват все по-голямо икономическо, социално и екологично значе-

1 Нешков, М. Туристическа политика. Изд. Славена, Варна, 2012, с. 274.
2 Апостолов, Н. Туристически ресурси. Варна, ИУ – Университетско издателство, 2003, с. 314.
3 Калинков, Б. Туризмът във Варна и региона. Изд. ФИЛ, ООД, Варна, 2006, с. 15.
4 Barbaza, Yv. Trois types d’intervention du tourisme dans l’organisation de l’espace littoral. Le tourisme

littoral (Annales de gйographie N: 434), 1970, p. 468.
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ние за региона. Паралелно с това, върху тях оказват влияние и редица фактори
от всички сфери на средата, предизвикващи у тях структурно-функционални
трансформации, специфични явления и процеси, отразяващи се пряко или косве-
но на туристическия продукт, пазарната им позиция, представата за тях и за
цялата туристическа дестинация. Показателен е примерът с последствията в
икономически, социален и екологичен аспект от презастрояването на Черно-
морските ни комплекси след приватизацията им (вж. фиг. 1).

Източник: “Екологични аспекти в развитието на курортните комплекси по
българското Черноморие”.5

Фиг. 1. Натоварване на природния ресурс в курортните комплекси
по българското Черноморие

Протичащите негативни процеси и явления в развитието на курортните
комплекси водят не само до по-слаби резултати на търговските дружества в
тях, но и до икономически, социални и екологични вреди за цялото общество,
обусловени от многостранното и многофакторното взаимодействие на стопанс-
кия туризъм с всички сфери на обществените отношения. За овладяването на
тези процеси посредством адекватна микро- и макроуправленска политика е
необходимо задълбоченото познаване на структурните и функционалните осо-
бености на курортните комплекси, което, от своя страна, подчертава актуално-
стта на разглежданата тема.

Редица наши и чужди автори описват курортните комплекси в общ иконо-
мически и териториален аспект, като не навлизат в изследването на техните
системни характеристики. Задълбочен исторически преглед на възникването и
обстоятелствата около изграждането на курортните комплекси по Северното

5 Стойнов, Д. Екологични аспекти в развитието на курортните комплекси по българското Черно-
морие. Еко туризмът нашето зелено бъдеще. Сборник доклади от Черноморски туристически
форум – Варна, 2013.
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ни Черноморие прави Б. Калинков,6 като очертава мястото и ролята им в сто-
панския туризъм на страната, както и значението им за развитието на град
Варна като туристическа дестинация. Св. Ракаджийска разглежда курортните
комплекси като значим и определящ елемент или “флагманите” на общото ту-
ристическо предлагане на дестинация България и препозиционирането £ на ту-
ристическия пазар.7 П. Еврев включва курортните комплекси като обект на
изследванията си в териториално-устройственото планиране в туризма.8 На-
влиза и в дълбочина на проблема, като въвежда типология на курортните сели-
ща, в зависимост от вида на туристическия ресурс, месторазположението им и
наличието на постоянно население, и развива въпроса за зониране на територи-
ята им. Методиката за моделиране на процесите в туристическите комплекси,
която въвежда Д. Тадаръков9 има вътрешна насоченост и позитивен принос в
проектирането им.

Други автори, като D. Pearce10 и Р. Р. Wong11 анализират курортните ком-
плекси в икономически и социален план: показателите им на растеж, големина-
та и значението им за регионалната индустрия и местните общности. Rйmy
Knafou и Stock Mathis разглеждат курортните селища в териториален географ-
ски аспект12, а Patrick Lavery13 проследява формирането им в зависимост от
социално-психологическите и икономическите фактори на туристическото търсе-
не. J.-P. Lozato-Giotart14 периодизира формирането на туристическите селища в
зависимост от туристическия интерес и потоци. Yvette Barbaza15 изследва край-
брежния туризъм по Средиземноморието и Черно море и разглежда формира-
нето и развитието на курортните комплекси предимно в географски аспект. За
тяхното охарактеризиране тя въвежда три критерия: размери и разпределение
на съществуващото местно население, спонтанно или планирано развитие на
туристическите съоръжения, интензивно или екстензивно разпространение на
туристическите обекти.

Дедуктивният анализ показва, че “курортни комплекси” е възприето в упот-
реба название, без да са очертани дефиниционните рамки на понятието и без да
се изследвани системните характеристики на явлението. В науката за туризма
не се отделя необходимото внимание на формиращата се специфика на турис-
тическото обслужване в курортните комплекси и протичащите в тях съществе-
6 Калинков, Б. Цит. изт., 2006.
7 Ракаджийска, Св. Препозициониране на туристическа дестинация България. Изд. „Наука и ико-

номика“, ИУ – Варна, 2005.
8 Еврев, П. Териториално устройствено планиране на отдиха и туризма. УИ „Св. Кл. Охридски“,

С., 1999, с. 171.
9 Тадаръков, Д. Моделиране на туристическите комплекси. Унив. изд. „Стопанство“, С., 2008.
1 0 Pearce, D. Tourist development. Longman – Singapore, 1994.
1 1 Wong, P. P. Tourism development and resort on the east coast of the Peninsular Malaysia. Tropical

Geography, Singapore, 1986.
1 2 Knafou, R., St. Mathis, Tourisme, lieux, acteurs et enjeux. Belin - Paris, 2003.
1 3 Lavery, P. Recreational geography. D&C London, 1971.
1 4 Lozato-Giotart, J.-P. Mиditerranиe et tourisme. Masson, Paris, 1990.
1 5 Barbaza, Yv. Цит. съч., p. 438.
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ни за туризма процеси. Съдържателната за туристическата дейност информа-
ция за тях не се изследва диференцирано. Така управленската практика се ли-
шава от специализирана методология, а в теорията за туризма остават непълно-
ти, свързани с особеностите и процесите на формиране на туристическия про-
дукт в тях. Констатациите до тук логично водят до необходимостта от полага-
не на теоретична основа за по-нататъшното задълбочено изучаване на явлени-
ето курортни комплекси по индуктивен път, чрез теоретичния синтез, възприето
като основна цел от тази теоретична конструкция. Във връзка с това се реша-
ват следните изследователски задачи:

1. Дефиниране, диференциация и характеристика на понятието
“курортен комплекс”.

2. Устройствен анализ и типологични особености на курортните
комплекси.

3. Определяне на предпоставките за обособяване на курортните
комплекси като самостоятелна научна категория.

1. Дефиниране, диференциация и характеристика на понятието
“курортен комплекс”. В описателната литература, синонимната употреба
на термините “курорт”, “курортен комплекс” и “туристически комплекс” често
ги равнопоставя, при неясни смислови очертания. Те припокриват значенията
си в общо сечение, изразяващо възможности за туристическо обслужване на
туристическо място, при наличие на лечебни и рекреационни ресурси. За цели-
те на специализираните изследвания, обаче, е необходимо етимологичното и
семантичното им прецизиране.

Историческият поглед открива първо появата на “курорт”(от лат. curo -
лекувам, грижа се.)16 като изразител на посочения смисъл още в античността.
Широко се утвърждава употребата му в немскоезичните страни, във връзка с
именуването на местата за отдих, лечение и възстановяване посредством бла-
гоприятното въздействие на климат, минерални води, морски води и пр17. Име-
то “курорт” се възприема и остава в употреба сред славянските езици, като
еквивалент на английското име “resort” – посещаемо място за възстановява-
не18. Видовете природни ресурси и свързаните с тях терапии значително разши-
ряват смисъла на това понятие в наши дни и то често се допълва, като: планин-
ски, морски, ски, спа курорт и др., но се запазва принципът на приложението му,
свързан с природолечението.

Широко разпространеното вече наименование “туристически комплекс”
се появява в съвременните туристически отношения във връзка със структури-
рането на туристическата материална база с комплексно предназначение, въз
основа на нарастващите изисквания и възможности на туристическото търсене
в това направление. Такова развитие претърпява туристическото обслужване в
областта на деловия, спортния, развлекателния, религиозния, а също и рекреа-

1 6 Латинско-български речник. Изд. Наука и изкуство, С., 1990.
1 7 Апостолов, Н. Цит. съч., с. 359.
1 8 Oxford Advanced Learner’s Encyclopedic Dictionary. Oxford Un. Press, 1992.
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тивния туризъм, включвайки в туристическия пазар конгресни и спортни цент-
рове, тематични паркове, както и курортни комплекси. Като общо нарицателно
на всички тях служи името туристически комплекс. С по-широкия си смислов
обхват това понятие намира най-често приложение в описателната и докумен-
талната българска и чуждоезична литература. Именно то се използва и в пос-
ледния проект за изменение и допълнение на Закона за туризма от 2011 г. пред-
вижда определение, което гласи: „Туристически комплекс” е самостоятелна
териториално обособена група от места за настаняване, с изградена обща ин-
женерна и туристическа инфраструктура, където се предлагат основни и разно-
образни допълнителни туристически услуги. Обособява се от най-малко 5 мес-
та за настаняване и има поне едно заведение за хранене и развлечения”19. Ос-
вен, че използването на израза “...места за настаняване...” дава възможност за
смесване на понятието “туристически комплекс” с “хотелски комплекс”, което
за професионалния език на туризма е недопустимо, дефиницията не разгранича-
ва видовете комплекси по използвания туристически ресурс.

Наименованието “курортни комплекси” индивидуализира групата на
туристическите комплекси, оползотворяващи природните ресурси. Този термин
постига по-висока точност на изразяване. Заедно с това употребата му изисква
по-тясна целенасоченост на приложение, поради което постига слабо разпрост-
ранение. Редки са случаите, както в “Решение на НС № 45 от 25.01.2005 г. за
определяне на селищни образувания с национално значение...– курортните
комплекси: “Албена”, “Златни пясъци”... 20, е използван главно в географски
смисъл, без да бъде дефинирано значението му. В чуждоезичната литература
това словосъчетание почти не се среща. Правилната употреба на термина “ку-
рортен комплекс” за целите на теоретичните изследвания в туризма изисква
неговото точно дефиниране, което, по мнение на автора, следва да придобие
вида: “териториално обособена и инфраструктурно обединена съвкуп-
ност от туристически обекти, средства и съоръжения, формиращи ком-
плексен туристически продукт от основни и допълнителни услуги за
настаняване, хранене, лечение, транспорт, спорт и развлечение, оси-
гуряваща потреблението на прилежащите природни туристически ре-
сурси с възстановителен характер.”

След уточняване на съдържанието на термина е важно да се определи и
неговата дефиниционна област, или периметрите на обща и частна значи-
мост по отношение на близките му имена. В синтактичната си обвързаност с
“туристически комплекс”, “курортен комплекс” запазва част от съдържанието
в значението си на комплексност в организацията на обслужването, като го
ограничава в рамките на видовете туризъм, потребяващи природни туристи-
чески ресурси с лечебно и възстановително въздействие. От това следва, че
курортният комплекс може да бъде определен и като рекреативен туристичес-
ки комплекс. Може да се каже, че обектите под името “курортен комплекс” са

1 9 Проект на Закона за туризъм от 2011.
2 0 Държавен вестник, бр. 11, 01.02.2005, с. 3.
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подмножество на множеството “туристически комплекс”, като произтичат от
същата група, но съдържат обща ограничителна характеристика и това е при-
лежащият природен рекреативен ресурс. С други думи, всички курортни комп-
лекси са и туристически такива, но не всички туристически комплекси са ку-
рортни(вж. фиг. 2). Типичен пример за това са парковете “Дисниленд”, предла-
гащи комплексно туристическо обслужване (включително и настаняване), но
основано изключително на антропогенни туристически ресурси. Примери за
целенасочено изграждане на пълноценни курортни комплекси у нас са вече из-
броените морски, планински и балнеолечебни такива.

Фиг. 2. Схема на семантичната и синтактична обвързаност
на термините “курорт”, курортни комплекс”,

“туристически комплекс”

Уточнение на границите на значение би трябвало да се направи и по отно-
шение на термините “курорт” и “курортен комплекс”. Докато курорт по-
крива обхвата на туристическо място за рекреативен туризъм, като в това се
включват и не чисто туристически елементи, то курортен комплекс обединява
предимно туристически обекти и свързаната с тях инфраструктура. В морфо-
логията на “курорт” липсва елемента комплексност на услугите.

Още едно разграничение е необходимо да се направи и между “курортен
комплекс” и “хотелски комплекс”. Докато хотелският комплекс може да
има не само възстановително предназначение и може да е само част от наста-
нителната база на туристическото място, то курортният комплекс е с насочено
предназначение и обхваща цялата група туристически обекти. В множествена
съпоставимост, хотелският комплекс може да бъде съставна част от курорт-
ния по описания вече начин.

По форма, понятието “курортни комплекси” е определителна категория в
аспектите: географски, териториален, функционален, организационен, продук-
тов, с фокус върху видовата цялостност на туристическия продукт. По съдържа-
ние то разкрива функционалната пълнота на организационната единица, вложе-
на като специфика и цел на съществуването му. По характер терминът “курор-
тен комплекс” постига по-висока смислова конкретизация и хомогенизация на
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състава си по отношение на експлоатацията на природни туристически ресурси,
пълнотата и обхвата на туристическото обслужване, както и на преобладаващия
вид туристическа дейност. В общия смисъл курортните комплекси са форма на
организация на комплексното туристическо обслужване в курортните места.

2. Устройствен анализ и типологични особености на курортните
комплекси. Независимо от начина на образуването си – цялостно планиране
или постепенно надграждане, курортните комплекси генетично агрегират дос-
татъчно множество и разнообразие от производствени мощности на туристи-
чески услуги, придаващи пълнота и цялост на общия туристически продукт.  В
изпълнение на функционалното си предназначение (да осигурят пълноценното
потребление на природния туристически ресурс и превърнат престоя на турис-
тите в приятно и полезно преживяване), те съсредоточават в границите си съот-
ветната материална база и организационен потенциал. Курортните комплекси,
изградени на високо интеграционно ниво, са системи от функционално обеди-
нени елементи, свързани с множество подсистеми и дейности, осигуряващи
хармоничната им и целенасочена работа в цялостен механизъм(вж. фиг. 3).
Системното устройство на комплексите е проекция на концепцията за комплек-
сен туристически продукт. Отделните елементи на системата – функционал-
ните единици (туристически, административни, технически и други обекти и
центрове) се групират по предназначение в:

– туристическа (курортна) материална база (еднозначното разграни-
чаване на някои видове обекти би бил спорен въпрос): средства за на-
станяване и хранене, спортни и лечебни съоръжения, търговски обекти,
туристически обекти с развлекателен, културен, познавателен и друг
характер, центрове и пунктове за терапевтично, информационно, орга-
низационно, агентско обслужване,  атрактивен транспорт, пристанища,
паркове, плажове, ски писти, и др.

– административна и осигуряваща материална база: средства и съоръ-
жения на общото комплексно управление, вътрешното стопанство, поде-
ленията на пожарната охрана, полицията и медицинското обслужване.

– инженерно-техническа материална база: съоръжения на вътреш-
ния и външния транспорт, парковото и ресурсното стопанство, електро-
и водопреносната мрежи, канализацията и водопречистването, обслуж-
ването на плажа, яхтените пристанища, мостове, ски писти и съоръже-
ния, басейни и бани, и т.н.

Функционалната пълнота и единство на системата “курортен комплекс”
се осъществява от подсистеми, обединяващи различните експлоатационни
единици чрез дейности, осигуряващи работата на комплекса. По съдържател-
ния си състав подсистемите се определят като: административна (върховна в
йерархията), обслужваща и поддържаща. Всяка от тези подсистеми включва в
себе си средства и капацитет за осъществяване на профилираните дейности:

– административна подсистема: оперативно управление (методично
ръководство, контрол на качеството, експлоатационен контрол, обмен
на оперативна и статистическа информация); стратегическо управле-
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ние (концептиране, планиране, програмиране); маркетинг (пазарни про-
учвания, планиране, позициониране, промотиране, договаряне, анализи и
оценки); комуникации (общокомплексна туристическа информация,
вътрешна и външна делова комуникация и контакти); екологичен конт-
рол (мониторинг и контрол на околната среда и производствените проце-
си в границите и около комплекса); вътрешно стопанство (управление
на собствеността, финанси, счетоводство и статистика, материално и
информационно снабдяване);

– обслужваща подсистема – дейности: организационна, обслужваща про-
изводствена, информационна, културна, спортна, артистична, и др.

– поддържаща подсистема – медицинско обслужване; пожарно осигу-
ряване; поддържане на обществения ред и сигурност; вътрешен и външен
комплексен транспорт (туристически и служебен); технически, техно-
логичен и енергиен контрол; поддръжка, снабдяване и аварийно обслуж-
ване на цялата материална база и туристически ресурси.

Системното устройство е до голяма степен общо за различните видове
туристически комплекси. Спецификата на курортните комплекси внася разно-
образие в гамата и специализацията на някои дейности и подсистеми, но не и в
устройствените принципи като цяло.

Фиг. 3. Устройствена схема на курортните комплекси

При комплекси с висока организационна интеграция между туристически-
те обекти, всяка подсистема обхваща всички елементи на комплекса в центра-
лизиран вид. При задълбочаване на устройствения анализ на микро ниво – фун-
кционална единица, се вижда, че всеки отделен туристически обект представ-
лява отделна функционална система, вече описана в теорията за туризма. Но-
вото в случая е интеграцията й на макро ниво – в общата комплексна функцио-
нална система.

Курортните комплекси, развити по цялостен концептуален план, имат
възможността да въведат и един важен устройствен принцип – териториал-
но-функционалното зониране. Според този принцип, от територията на при-
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родния ресурс към периферията на комплекса се оформят зоните на обслужва-
щите ресурса съоръжения, развлекателните общи части, настанителните, хра-
нителните и увеселителните заведения, транспортните и инженерно-техничес-
ките средства, според тяхното предназначение и функционална съвместимост,
с приоритет на туристическия комфорт. Именно целесъобразното зоново раз-
пределение постига висок интегритет и придава пълнота в съдържанието на
термина “курортен комплекс”.

Типологичният анализ на курортните комплекси прилага критерии за
тяхната характеристика, свързани с природните ресурси, структурирането и
функционалната им организация, в зависимост от аспекта и целите на разглеж-
дане. Курортните селища от миналото и курортните комплекси от съвремието
запазват един и същ мотив за избор на географско място, където да се появят
и развиват – наличието на благоприятен за човешкото здраве фактор от есте-
ствен произход. Според вида на природния туристически ресурс, който ек-
сплоатират, курортните комплекси се определят като:

• климатични – могат да бъдат морски, планински, горски, степни, и др.
• балнеолечебни – прилагащи терапии с минерални води, морски води,

лечебна кал, луга, водорасли, и др.
• комбинирани – съчетаващи няколко фактора, като: балнео-климатич-

ни, и морски-калолечебен, и пр.21

Друг важен аспект във видовата характеристика на курортните комплек-
си е резидентният, т.е. съществува ли постоянно местно население.22 Това
условие разделя курортните комплекси на:

• самостоятелни;
• несамостоятелни (смесени).
Самостоятелните курортни комплекси включват в рамките си настани-

телни средства само за туристи. D. Pears нарича този вид “изолирани комплек-
си”, даващи превес на действието на природните фактори23. Служителите в
комплекса пребивават там само във времето на служебните си задължения.
Допустимо е трайно настаняване на малък брой от тях, без това да внася про-
мяна в общата обстановка.

Възникналите в по-предни исторически етапи курорти, като минералните
бани, крайбрежните селища, са първоначално заселени с местни жители и впос-
ледствие в тях се изграждат туристически съоръжения. Така получената сим-
биоза на два различни типа организации на живот – ваканционна гостуваща и
отседнала местна, носи негативно отражение във всяка от тях24.

При структурния анализ на комплексите се откриват различни устройствени
схеми, отнасящи се до конфигурацията, в която са изпълнени. Така разгледа-
ни, системните елементи и връзките между тях образуват два вида системи:

2 1 Стаматов, Ст. Биоталасология. Изд. Стено, Варна, 2013, с. 69-175.
2 2 Еврев, П. Цит. съч., 1999, с. 48.
2 3 Pears, D. Цит. съч., p. 68.
2 4 Barbaza, Yv. Цит. съч., 1970, с. 439.
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• интегриран (органичен) тип,
• дезинтегриран (модулен) тип.
В случаите, когато комплексът е резултат на обща инвестиционна инициати-

ва, даваща възможност за цялостно концептиране, планиране, изграждане  “ex nihilo”25,
общо стратегическо и оперативно управление, структурата му се съставя от функ-
ционални зони, подчинени на архитектурна и практична целесъобразност. Извънхо-
телските обекти представляват най-ярките атракции и развиват интензивно общо-
комплексното пространство.  Прилежащите територии на хотелите не са огранича-
ващо обособени и туристите имат еднакъв достъп до всички съоръжения и обекти
в комплекса.  Такава функционална конфигурация дава възможност на системата
да работи като цял организъм и я определя като органичен тип. При този вид се
постига най-висока степен на функционална интеграция между обектите и възмож-
ност за най-широко разнообразие в обслужването на всеки гост от всеки хотел.
Типичен пример в световната практика са Клуб “Медитеране”, “Сандалс Ризортс”,
Канкун – Мексико, “Мамая” – Румъния, нашите курортни комплекси до приватиза-
цията им, “...при създаването на които съоръженията идват преди туристите”.26

В останалите случаи на формиране, отделни собственици изграждат инди-
видуални хотелски комплекси. Гостът на такъв комплекс разполага с гамата от
услуги в хотела си. Извън него намира предимно други такива хотели с подобни
услуги, в които той “не е гост”. Границите на хотелските комплекси възпрепят-
стват размяната на гости между тях. Междухотелските пространства се раз-
виват слабо, до най-необходимото. С други думи, курортният комплекс е съста-
вен от независими хотелски комплекси – модули, осигуряващи цялостен тури-
стически продукт в своите граници, но функциониращи поотделно, в конкурен-
ция за всички видове услуги. В такъв вид се развива проектът по национален
план на крайбрежието на Лангедок-Русийон – Франция, алпийските ски курор-
ти, морските курорти в Тунис, Мароко, Испания, Италия, Гърция и Турция.

Конфигуративните различия между двата типа се трансформират във фун-
кционални при експлоатацията им. В крайния резултат – туристическите пре-
живявания, те внасят два вида основни усещания: при модулния тип – ту-
ристът е гост на хотелския комплекс, а при интегрирания тип – ту-
ристът е гост на целия курортен комплекс. Интегрираният тип изпълва
максимално функционалния аспект на термина курортен комплекс.

Не на последно място по значение е функционалният критерий управле-
ние на туристическата дейност. Формите на общото комплексно управле-
ние могат да бъдат:

• централизирано управление;
• децентрализирано управление.
Централизираното управление, осъществявано от общо за комплекса ад-

министративно тяло, е характерно за едноличната собственост върху туристи-
ческата суперструктура. То е неотменно условие за постигане на функционална

2 5 „ex-nihilo“ – термин, обозначаващ изграждането на структури на незает терен.
2 6 Barbaza, Yv. Цит. съч., 1970. с. 468.
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хармония при органичния тип курортни комплекси. За него D. Pears твърди, че
“гарантира ефективно и балансирано планиране и развитие, бърза реализация и
възвръщаемост на инвестициите и постигане на клиентела с висок статус. Ко-
ординацията, общото планиране и физическата интеграция на комплексните
съоръжения води до висока функционалност”.27 Примери за това са Клуб “Ме-
дитеране”, “La Grand Plagne”, “Port Grimaud”, както и изброените вече курорт-
ни комплекси в България до приватизацията им, които постигат дори надкомп-
лексна интеграция, обединени в национално туристическо предприятие.

Децентрализираното управление, характерно за модулния тип комплекси,
всъщност е независимо управление на отделните, юридически самостоятелни
туристически обекти. То не надвишава микронивото си и не достига до осъще-
ствяване на общо комплексно функциониране и развитие.

3. Определяне на предпоставките за обособяване на курортните
комплекси като самостоятелна научна категория. При разглеждането на
явлението курортен комплекс като системен елемент на туристическите отно-
шения, дедуктивният анализ не открива проявления на нови закономерности в
динамиката на системата. Следователно, няма основание за извеждане на нови
научни закони на взаимодействие, свързани с обекта. Има, обаче, качествено
нови състояния в туристическата дейност, възникващи единствено в условията
на неговото функциониране, в направленията: инвестиционно и оперативно уп-
равление, социално-психологическо въздействие, икономическо значение, юри-
дически зависимости. Това са и областите, източници на предпоставките за
диференцираното научно изследване на явлението курортни комплекси.

При сравнението на самостоятелния тип курортни комплекси с несамостоя-
телните, или с други, некомплексни форми на туристическо обслужване, се открива
качествено новата социално-психологическа среда на “чисто туристическата ат-
мосфера”. При нея се проявяват позитивите на комплексното туристическо об-
служване като емоционални преживявания на туристите, в резултат на консумира-
ните нематериални блага. В основата на  формирането на потребителска удовлет-
вореност стои и отсъствието на негативите на градската и други нетуристически
среди. В този контекст е необходимо насочването на научните изследвания в обла-
стта на социалната психология, маркетинга, териториално-административното уп-
равление, към изясняване на предимствата и възможностите на самостоятелните
курортни комплекси, в помощ на инвестиционното планиране и реализация.

Сравнителният анализ на резултатността на курортните комплекси показ-
ва предимствата на интегрираните пред модулните, на централизираното им
ръководство пред децентрализираното и доказва, че прилагането на първия вид
води до постигането на следните икономически ефекти:

• оперативна, екологична и пазарна целесъобразност при структурирането
на елементите на системата, функционалността £ и крайния £ продукт;

• постигане на максимално широк диапазон от допълнителни услуги и
пълнота на туристическия продукт;

2 7 Pears, D. Цит. съч., 1994, с. 68.
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• осигуряване на достъпността и атрактивността на всяко кътче от тери-
торията за всеки турист и създаването на усещането за “гост на целия
комплекс”;

• концентриране на висока производствена мощност и стимулиране на по-
треблението, при оптимално натоварване на природния ресурс;

• вследствие на тази концентрация – увеличаване на данъчните постъпле-
ния, местната работна заетост, социалния баланс;

• консолидиране на общокомплексна пазарна позиция в договорните отно-
шения с туроператорите и превръщането £ от “водена” в общия случай,
във “водеща” – в частния;

• програми за модернизация на материалната база, ревалоризация на при-
родния ресурс и поддържане на общ концептуален вид на комплекса.

Ето защо, теорията за туризма трябва да се допълва от изследвания на
подробните видови характеристики, функционални и устройствени особености
на интегрираните и модулните курортни комплекси, ефективността на центра-
лизираното и децентрализираното им управление. Тези теоретични позиции да-
ват необходимата основа за избор на решения при конфигурирането и експлоа-
тацията на курортните комплекси, с цел предотвратяване на негативните ефек-
ти, описани в началото (фиг. 1).

Юридическият аспект на особеностите, които курортният комплекс внася в
туристическите отношения се изразява главно в системата на собствеността на
туристическите обекти и свързаната с нея отговорност към състоянието на окол-
ната среда. Политиката на съхраняване на природните туристически ресурси, ак-
туална в международен план, изисква точно и ясно определяне и понасяне на отго-
ворностите по експлоатацията им. При еднолична собственост на обектите в ку-
рортния комплекс, отговорността е лесно определима и налага съответния ангажи-
мент към общоприетите директиви в политиката. В условията на централизиран
курортен комплекс са лесно приложими програми за съблюдаване на оптималното
натоварване и възстановяване на природните ресурси, както и внедряване на “носе-
щия капацитет” като водещ нормативен инструмент в управлението на големината
и посоката на туристическите потоци. Юридическата постановка трябва да се вклю-
чи като източник на съображения при изготвянето на концепции и стратегии за
развитието на курортните комплекси, както и при съставянето на управленските
схеми и политическите програми в микро- и макрорегулативен план.

Поставеното начало в системния анализ на курортните комплекси е необ-
ходимо да се доразвие в подробна и изчерпателна теория, която да се осъвре-
менява във времето, предвид динамиката на развитие на явлението. Освен задъ-
лбочаването на изследванията във вътрешносистемна посока на курортните
комплекси, необходимо е разширяването на познанията за външното им взаи-
модействие с обществените процеси, хоризонталната им интеграция с остана-
лите икономически дейности, както и вертикалната им субординация в систе-
мата на туристическата и общонационалната политика.

В теоретичен аспект може да се направи извод, че установените особено-
сти на курортните комплекси в тяхното видово разнообразие и в сравнение с



ИЗВЕСТИЯ – издание на Икономически университет – Варна
110

останалите структурни и организационни форми на производство на туристи-
чески услуги, носят съществен познавателен потенциал. Ето защо, ангажимент
на науката за туризма е да попълва и задълбочава познанието за тях чрез дифе-
ренцирани изследвания, а категорията “курортен комплекс” може да зае-
ме самостоятелно място като обект на изучаване в теорията за туриз-
ма. Разширяването на познанието за този феномен е ценна научна основа за
управленската дейност в политическата, икономическата, екологичната и др.
сфери на обществените отношения.

Обобщената до тук видова и устройствена характеристика на курортните
комплекси формира квалификационен инструментариум, приложим в инвести-
ционното проектиране – при избора на една или друга структурно-функционална
конфигурация, в експлоатационната дейност – прилагайки една или друга уп-
равленски схеми, в системните, ситуационните и факторните анализи на ефек-
тивността им в процесите на оптимизация. Задълбочаването на диференциал-
ното познание за курортните комплекси и прилагането му в практиката увели-
чава потенциала на туристическата индустрия в посока на повишаване каче-
ството на продукта, потребителското удовлетворение, водещи към прогресивно
икономическо развитие. Не по-малко важно е значението му и за съставянето и
провеждането на туристическата политика от централното и местното управ-
ление и изпълнението на техните регулативни функции, засягащи ревалоризаци-
ята на природните туристически ресурси и околната среда, социалния баланс и
като цяло – защита на обществените интереси и устойчиво обществено разви-
тие.

RESORT  COMPLEXES  AS  A  DIFFERENTIATED  CATEGORY
IN  THE  THEORY  OF  TOURISM

PhD  student  Dimitar  Stoynov

Abstracts

The emergence of resort complexes in response to the growing demand for organized
recreation on a global scale, introduces into tourist relations altogether new systemic states of
high importance to tourist development in a number of aspects. On the other hand, according
to the author, the science of tourism does not study in a differential manner the processes and
phenomena occurring in them. That is why the present article is an attempt at outlining the
main characteristics of the phenomenon “resort complex” by defining the concept and
conducting a brief systematic and typological analysis of its manifestations, with a view to a
further in-depth study and inclusion into the theory of tourism.

Keywords: resort complex, definition, typology, systems analysis, structure,
functionality, differentiated category.
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