
ИЗВЕСТИЯ – издание на Икономически университет – Варна
3 0

УДК – 330
Econ Lit – L660

ВАРИАНТИ ЗА КЛАСИФИКАЦИЯ
НА ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ХРАНЕНЕ

Доц. д-р Таня Дъбева

Въведение

Ресторантьорската суперструктура е конкретна съвкупност от заведения за
хранене, които непрекъснато се развиват и усъвършенстват. Абсолютният им
брой и видово разнообразие нарастват, както в световен план, така и в рамките на
отделните страни и туристически дестинации. Същевременно, всяко заведение е
различно, с неповторимо съчетание на елементи. Независимо от това, потреби-
телите трябва да идентифицират ресторантьорския продукт, като го свързват с
определен тип. Също така, за регулирането и управлението на бизнеса е необхо-
димо обектите в ресторантьорството да се класифицират, за да се обвържат с
режима на лицензиране и категоризиране. Процесът е важен, както за регионал-
ната, националната и международната статистика (за кои класове заведения за
хранене да се набират данни), така и за изследователски цели: анализи, прогнози
за развитие на различните клонове на ресторантьорството (включително турис-
тическото) в определени територии. Посочените значения на класификацията на
заведенията за хранене е причина с нея да се занимават, както отделни учени и
експерти, така и институции от държавен или браншови характер, но без да съще-
ствуват общоприложими класификации. Прилагат се различни степени и крите-
рии, което затруднява, както обхващането и изучаването, така и регламентиране-
то и управлението на ресторантьорския бизнес. Във връзка с това, основната цел
на статията е чрез анализиране на мненията на водещи специалисти в областта
на ресторантьорството да се предложат варианти за класификация на заведения-
та за хранене с научен и приложен характер (на примера на България).

І. Частнонаучно класифициране на заведенията за хранене

По принцип се срещаме с два основни вида класификации: частнонаучни и
институционални. Основен проблем е изборът на критерии за класифициране,
като обобщено се прилагат два подхода1:

1. Множественост на критериите – избор на повече на брой признаци, на
базата на които се формират различни групи от елементи. Счита се, че
този вариант е приложим, но класовете трудно се установяват и не е
възможно да се унифицират;

1 Medlik, S. Profile of the hotel and catering industry. London, 1987, с. 71.
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2. Единствен критерий – обединяване на заведенията по един главен при-
знак като останалите им характеристики са в различни комбинации. Из-
борът се коментира като по-точен и свързан с реалните условия на пред-
лагането.

Частнонаучните класификации са многобройни, авторите им прилагат и
двата подхода за избор на критерии и формират групи от заведения за хранене,
според собствените си виждания. В резултат „няма единна, общоприета класи-
фикация, може би защото бизнесът непрекъснато се развива”2. За частнонауч-
ните класификации на заведенията за хранене е характерно следното:

Първо, голяма част от авторите прилагат подхода на единичния крите-
рий, но на няколко степени (едно, дву- или тристепенно класифициране в зависи-
мост от обхвата на тълкуваното от тях понятие). Често срещано е глобалното
разделяне на ресторантьорството (или храненето извън дома) на институцио-
нално (субсидирано) и търговско (несубсидирано), което е следствие от по-ши-
роко дефиниране. Обикновено критериите са участие на фондове за субсидира-
не на клиента или цел на функциониране: стопанска или социална. Подобни кла-
сификации предлагат Лундберг3, Пауърс4, Стоун и други. Те допълнително струк-
турират (втора, трета степен) двете основни понятия, с цел по-пълното им ха-
рактеризиране и обхващане на разнообразните видове. Обобщено глобалното
класифициране на заведенията за хранене по избраните признаци е представено
на схема 1.

Схема 1. Класифициране на ресторантьорството
(хранене извън дома)

Както се вижда от схема 1, към основното класифициране са прибавени
две степени, на база характеристика на удоволетворяваната потребност. Тури-
стическото ресторантьорство е самостоятелно обособено, поради спецификата
на продукта и разположението на обектите му. Между институционалното и
търговското ресторантьорство съществуват следните различия:

Търговско (несубсидирано) Институционално (субсидирано)
Неспециализирано – заведения за бързо
обслужване, обекти в транспортни
средства, в магазини и пр.

Фирмено хранене

Специализирано – ресторанти, барове,
кафенета и други

В образователните институции – от
детски ясли до университети

Туристическо – в заведенията за
пребиваване и туристическите територии Болнично хранене

Други – армия, църква, социални домове и
прочие

2 Walker, D. Introduction to hospitality. Prentice hall, New jersey, 2005, с. 206.
3 Lundberg, D. The hotel and restaurant business. Van Reinhold, NY, 1999, с. 220.
4 Powers, T. Introduction to management in the hospitality industry. J. Wiley, N. Y., 2005, с. 176.
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- първо, по отношение на заплащането на консумирания продукт. В търгов-
ските заведения за хранене, клиентът заплаща пълната сума на себес-
тойността на ресторантьорския продукт (кулинарен + обслужване), плюс
прибавената печалба, т.е. този тип обекти функционират от икономи-
ческа гледна точка с комерсиална цел (затова търговското ресторанть-
орство се нарича още комерсиално). При институционалното хранене
потребителят не заплаща нищо или частично (само себестойността или
част от нея), останалата сума се поема от институцията (участва суб-
сидия, независимо от какъв характер). Целта е национална (грижа за
подрастващото поколение, за здравето на нацията); социална (подпо-
магане на хора в неравностойно положение); милосърдие; фирмена (со-
циа-лна политика на фирмата, бонуси и стимули за персонала и пр.);

- второ, по отношение на потребността, която се удоволетворява. В заве-
денията на институционалното ресторантьорство се удоволетворява пре-
димно биологичната потребност от храна и напитки, което определя и
особеностите на продукта – по-голям капацитет, по-семпъл декор, пре-
димно самообслужване или барова форма, пакетно меню, намален брой
блюда и ястия, ограничен асортимент или без напитки, липсват елемен-
ти на развлечение. В търговските заведения за хранене се удоволетво-
ряват предимно социално-психологически мотиви на калиентелата, кое-
то е причина за по-малък капацитет, по-богат избор блюда и напитки,
смесено или класическо обслужване, наблягане върху развлеченията и
атмосферата. Тези особености са ясно изразени в групите на туристи-
ческото и специализираното ресторантьорство (по схема 1);

- трето, по отношение на обслужваните сегменти. При институционално-
то ресторантьорство се посрещат големи групи клиенти с еднороден
характер (ученици, студенти, войници, с фиксиран диетичен режим и пр.),
които пристигат ритмично в точно определено време и в повечето слу-
чаи с единно, комплексно меню. Така по-лесно се управлява процесът
на кулинарно производство, предвижда се обемът продажби, оптимизи-
рат се разходите и обслужването, клиентелата е позната и относително
стабилна. Обратно – при търговското ресторантьорство сегментите са
разнородни, с различна и трудно предвидима ритмичност и структура
на продажбите. Мениджмънтът е по-сложен, поради невъзможността
да се планират обемът и характеристиките на търсенето и заради раз-
нородния характер на операциите. Трябва да се отбележи, че някои обек-
ти на комерсиалното ресторантьорство като заведения за бързо обслуж-
ване (ЗБО), кафетерии и други имат близки характеристики с тези на
институционалното, което е доказателство, че дори и при глобалното
разделяне се среща преплитане на елементи;

- четвърто, по отношение на производствените операции и вида на кухня-
та. При институционалното ресторантьорство преобладава централизи-
раният метод на кулинарните операции, което включва изнесено произ-
водство (т. нар. „кухни-майки”), с възможност за автоматизиране и ин-
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дустриализиране (голям брой идентични менюта) . Така се ползват пре-
димствата на мащаба, но и се увеличават възможностите за стандар-
тизиране и микробиологичен и финансов контрол. В заведенията на
търговското ресторантьорство се прилага предимно т.нар. „кухня на
място”, където се извършват повечето производствени операции. Кух-
нята не е автоматизирана, но е автентична и с по-високо качество на
продукта, което се цени от съвременното търсене;

- пето, по отношение на стопанските субекти, владеещи и управляващи
заведенията за хранене. В комерсиалното ресторантьорство това са ре-
сторантьорски вериги, различни типове дружества и индивидуални соб-
ственици, докато при субсидираното е възможно същите категории да
сключат договори с институциите, като при националните е в сила сис-
темата за обществени поръчки. Друг вариант при последното е самите
институции да се занимават с дейност „Хранене”, като целта им е обик-
новено некомерсиална и е съобразно доминиращата им кауза.

В заключение може да се посочи, че вследствие на посочените особенос-
ти, капацитетът на институционалното ресторантьорство в повечето страни е
по-голям от този на търговското, но продуктът е с по-ниска степен на комплек-
сност. В някои обекти на субсидираното хранене качеството на продукта е до-
ста занижено, особено при корумпирани схеми за обществени поръчки, злоупот-
реби или по-слабо развита икономика и социални дейности. Фактът, че се опе-
рира в областта на институционалното хранене, не означава, че става дума за
по-нискокачествен продукт – той и клиентите си имат своите особености, но
принципите на действие са общи за двата основни вида ресторантьорство;

Второ, след посочването на глобалното разделяне, авторите обикновено
разглеждат всеки клон поотделно като наблягат на търговското хранене. Напри-
мер, Пауърс въвежда още едно базово класифициране, но вече на комерсиалното
ресторантьорство – според характера на потребността, той го разделя на: 1. За-
ведения, удоволетворяващи предимно биологичните ни потребности – The eating
market с основни представители ЗБО, малки фамилни обекти, пицарии и др. и 2.
Заведения, удоволетворяващи предимно социалните ни потребности – The dining
market, към които се отнасят луксозните, средния клас и тематичните ресторан-
ти.5 По тази логика той прибавя и трета група заведения, които удоволетворяват
потребността от храна, но в рамките на друга доминираща потребност, като тук
причислява разположените в търговски обекти, молове и транспортни центрове и
средства. Тристепенната класификация е подходяща за подреждане на критерии-
те, но последната група е формирана по-скоро според местоположението, като
цитираните обекти могат да се отнесат към другите две.

Лундберг също предлага оригинални критерии за класифициране на търгов-
ското ресторантьорство, но само като примерни, без всеобхватност и без да
продължава структурирането. Според него, видовете зависят от: големината и
типа на менюто; методите на обслужване; качеството на продукта и цените;
5 Powers, T. Цит. произв., с. 31.
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атмосферата. Част от критериите са количествено неизмерими, но са съобра-
зени със съвременните характеристики на ресторантьорското предлагане.

Трето, някои частнонаучни класификации се отнасят само до търговското
ресторантьорство (тълкуване на понятието в тесен смисъл), като се прилагат и
двата подхода за избор на критерии.

Пример за единичен критерий, свързан с особеностите на продукта е кла-
сификацията на Ричард Уеър. Оригиналното е, че той не само посочва видове-
те заведения за хранене, но им дава и кратко описание.6 Започва от по-семпли-
те към по-комплексните продукти: 1. ЗБО; 2. много малък локален ресторант –
характеризира се с бързо обслужване, голям оборот, семпъл декор, намален
комфорт, места основно на барплот, средно по асортимент меню, по-ниски цени,
персоналът не е с висока степен на квалификация, намален обем първоначални
инвестиции, локална клиентела; 3. фамилен ресторант (с или без лиценз за про-
дажба на спиртни напитки) – по-широк асортимент блюда и ястия, средни по
размер цени, атмосфера, уют, специален декор, по-висока степен на квалифика-
ция на персонала; 4. етнически ресторант – тематичен, добре обучен персонал,
специализирано меню, по-голям обем първоначални инвестиции; 5. барове –
ограничено меню, място за срещи с големи плотове и капацитет, разполагат се
на оживени места, влияят се от модните тенденции, по-къс жизнен цикъл; 6.
луксозни заведения, тип гурме – изискана атмосфера, скъпи и оригинални яс-
тия, висок стандарт, реноме, главен готвач и персонал с висока степен на квали-
фикация, вярна клиентела, персонализирано обслужване, голям обем първона-
чални инвестиции.

Авторът щрихира основните видове, без да ги изчерпва, но критерият му е
доста общ, което води до тази едностепенна класификация без допълнително
структуриране.

Примерна за множественост на критериите е класификацията на Батъл,
която систематизираме по следния начин (таблица 1).

Таблица 1

Класификация на заведенията за хранене на Батъл

6 Ware, R. How to open your own restaurant. L, 1998, p. 32.

Според местоположението
1. В търговски центрове и крайпътни
2. В заведения за пребиваване
3. В индустрията

Според доминиращия мотив
1. Търговски
2. Субсидирани
3. Туристически

Според големината на менюто
1. С ограничен избор – под 15 ястия
2. С нормален избор – до 40
3. С богат избор – над 40

Според вида на менюто 1. С табл дот меню
2. С а ла карт
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Източник: таблицата е съставена по Battle. Hotel and food service
marketing. 1986, Cassel, с. 117.

Батъл избира седем критерия, които се реални и количествено измерими,
но наред с важните като мотиви и разположение са включени и по-несъществе-
ни като дизайн на търговската зала, който лесно се променя и не е отличаващ
признак. Положително е открояването на туристическите заведения по место-
положение и мотив. Класификацията е едностепенна, затова не е взет под вни-
мание фактът, че видове от едната група могат да приемат характеристики от
другите.

Вариант за частнонаучна класификация на заведенията за хранене

По наше мнение, от научноизследователска гледна точка, с цел да се об-
хване многообразието, е подходящо заведенията за хранене да се системати-
зират в няколко степени по важност на критериите. Вече бе изяснено, че фор-
мирането на много групи от елементи (линейно подреждане, едностепенна кла-
сификация) не изчерпва съдържанието на суперструктурата и води до препли-
тане на признаци. Подходящо е да се процедира от глобалното към по-детайлно
класифициране. Безспорно, най-важно е разделянето на ресторантьорството на
търговско и институционално, което бе подробно обяснено. Абстрахираме се от
субсидираното хранене извън дома и насочваме вниманието си към комерси-
алното, като ще дадем пример с туристическото ресторантьорство, което е ва-
жен клон на търговското и изводите важат по аналогия.

Във всяко заведение за хранене се произвежда и реализира ресторантьор-
ски продукт, който е с разнородна структура. В нея се включват както матери-
ални, реално съществуващи елементи, като кулинарната продукция, търговска-
та зала, обслужващият персонал и самият процес на обслужвне, така и ирацио-
нални (нематериални), като например атмосферата. Ако търсим сред тези струк-
турни елементи подходящият критерий за глобално класифициране, ще откри-
ем, че най-ясно откроена отличителна функция има процесът на обслужване.
Ето защо считаме, че основният критерий, който води до най-важното разделя-

Според дизайна на търговската зала

1. Без седящи места
2. С барплот
3. С маси и столове (подвижни,
неподвижни)

Според качеството на обслужване

1. На самообслужване
2. Със смесена форма
3. Със сервитьор на средно равнище
4. Със сервитьор на високо равнище
5. С персонализирано обслужване

Според специализацията на кухнята
1. За пица
2. За риба
3. За стекове и т.н.
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не на туристическото ресторантьорство е „технологията на обслужване”7, коя-
то може също да е обобщено класическа – със сервитьор и съвременна – с
елементи на самообслужване. На тази база разделяме туристическото ресто-
рантьорство на класическо и съвременно.

Терминът „съвременен” произтича и от факта, че елементите на самооб-
служване се появяват много по-късно (ХХ век) в ресторантьорската практика и
обособяват заведения с нова, различна концепция като кулинарен продукт, ди-
зайн, стил, материални елементи, управление на човешките ресурси. Основа-
телно към съвременното ресторантьорство се отнасят най-вече ЗБО, но и пи-
царии, закусвални, заведения за сладкарски и тестени изделия (кафетерии) и
други подобни. (схема 2). По тази логика към класическото ресторантьорство,
което възниква исторически по-рано и със съответните характеристики на про-
дукта, се причисляват най-напред ресторантите, кафенетата, баровете, винар-
ните и други.

Така се формират двете основни групи в туристическото (комерсиалното)
ресторантьорство, като класическото е свързано с по-висока степен на пред-
ставителност и комплексност на продукта, повече допълнителни услуги и раз-
нообразни елементи на развлечение, по-богат избор на блюда, ястия и напитки,
често а ла карт, възможности за персонализиране на обслужването. Същевре-
менно, заведенията от този клас са с по-висока пропорция на постоянните раз-
ходи, по-слабо маневрени спрямо динамиката на пазара, икономически по-не-
ефективни. В практиката съществуват заведения за хранене със смесена фор-
ма на обслужване, затова по-горе бе споменато „елементи на самообслужва-
не”, което предполага, че наличието на такива в технологията отнася обектите
към съвременното ресторантьорство.

Посочената класификация групира заведенията за хранене в туристическо-
то ресторантьорство според една отличителна черта, но те притежават много-
бройни характеристики, което налага систематизирането да продължи в дълбо-
чина със следващата степен. На базата на критерия „особености на производ-
ствените операции и кулинарен продукт” се формират важните класификационни
групи на видовете заведения – само на ресторантите, само на баровете, само на
ЗБО и т.н. Те обхващат сравнително еднородни елементи със сходни особености
и конкретизират спецификата в ресторантьорското производство. Операциите и
продукцията на баровете, например, са съвсем различни от тези на ЗБО, което
предполага съответните помещения, оборудване, обзавеждане, видове услуги.

Ролята и значението на вида като характерен признак за класификация на
заведенията за хранене са отчетени, както от авторите, така и от институциите.
Техните класификации (частнонаучни или нормативни) почти винаги се придру-
жават от описание на видовете, с цел извеждане на специфичните им особено-
сти. Видовата характеристика дава още по-ясна и задълбочена представа за

7 Технологията на обслужване е специфичен термин от българската теория и практика, най-общо
тя се дефинира като съвкупност от хронологично подредени операции по реализацията на ресто-
рантьорския продукт – бел. ав.
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ресторантьорството в региона, дестинацията, страната и пр., но и тази инфор-
мация не е достатъчна. Обектите от отделния вид имат много други отличи-
телни черти, което е основа за допълнителни групирания.

Приемаме, че разделянето на туристическото ресторантьорство на кла-
сическо и съвременно и по видове е най-съществено, след това процедираме с
въвеждането на трета степен на класификация – признаци и съвкупност от еле-
менти в рамките на вида. (схема 2). Ще дадем пример с ресторантите, като
изводите важат по аналогия за останалите видове. По критерия „качество на
ресторантьорския продукт” ресторантите (респективно останалите видове) се
обединяват в категории, или се подреждат по стандарт, където липсват катего-
рийни системи. Тази структура детайлизира характеристиките на ресторанть-
орския продукт, до голяма степен определя профила на клиентелата на заведе-
нието за хранене, както и икономическата и социалната му ефективност.

Схема 2. Класификация на заведенията за хранене
на туристическото ресторантьорство

РЕСТОРАНТЬОРСКА СУПЕРСТРУКТУРА

1. Технология на обслужване

Класическо ресторантьорство Съвременно ресторантьорство

ресторанти кафенета барове ЗБО Кафетерии Пицарии …………..

2. Особености на производствените операции и кулинарния продукт

Барове Кафенета Ресторанти ЗБО ………….

3. Качество
на продукта

4. Тематика на
продукта 5. Разположение 6. Период на

експлоатация ..…………...

Категории Тематични Самостоятелни Целогодишни …………….
Класове Традиционни Комплексни Сезонни …………….
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По-нататък можем да избираме критерии и да формираме групи от еле-
менти с различни характеристики, които задълбочават особеностите на вида.
Например, според специализацията на продукта, ресторантите биват „тематич-
ни” и „нетематични”; на база специализацията на кухнята – за риба, дивеч,
национална кухня и пр.; по признака капацитет – малки, средни и големи; по
разположението – самостоятелни и комплексни; според елементите на развле-
чение; достъпността; периода на експлоатация; работното време и т.н.

Предложената систематизация предоставя нова методика за класифици-
ране на заведенията за хранене, като тя е подходяща за всеки от основните
клонове на ресторантьорството. Класификацията на заведенията за хранене е
сложна, защото ресторантьорството е изключително разнообразно, тя е отворе-
на като понятие, могат да се прибавят още критерии и да се групират обекти.

Изводът е, че частнонаучните класификации са най –различни и трудно
биха могли да са основа за следващия основен вид:

ІІ. Институционални класификации

В ресторантьорската практика на национално ниво са разпространени два
основни вида:

А. Браншови институционални класификации, изготвени от ресторанть-
орски и/или хотелиерски асоциации и сдружения, с цел подпомагане и регламен-
тиране на дейността на членуващите обекти като националният обхват се опре-
деля от степента на представителност на браншовата организация. Примерна е
класификацията на Американската национална асоциация на ресторантьорите
(ANRA), съгласно която храненето извън дома се класифицира по следния на-
чин без, да се споменава критерий, както е показано на таблица 2.

Таблица 2

Класификация на заведенията за хранене според ANRА

Комерсиално
ресторантьорство

Институционално
ресторантьорство Военно ресторантьорство

1. Заведения за хранене –
ресторанти, кафетерии,
барове и таверни, кетъринг
и други

1. Заведения на
образователн институции 1. Заведения в армията

2. В заведения за
пребиваване – ресторанти в
хотели, ресторанти в
мотели, в спортни и
рекреационни центрове,
мобилни обекти и други

2. Заведения на болнични и
социални институции
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Източник: Съставена по Лундберг. Цит. произв., с. 220.

Посочената класификация отразява реалните условия на националното
предлагане в САЩ, като например обособяването на отделен клон военно рес-
торантьорство поради значителния брой заведения в армията. Явно подбрани-
ят критерий е цел на функциониране на заведенията за хранене, защото в първа
група са включени обектите на комерсиалните собственици в институциите, а
втората група обединява тези със социална и/или идеална цел.

Б. Държавни (централизирани) класификации, изготвени от национални
служби, основно в областта на туризма. Примерна е класификацията на България,
която придобива задължителен характер със Закона за туризма и се нарича „Ха-
рактеристика и видове на туристическите обекти”, т. 3. Заведения за хранене и
развлечения. Още от заглавието излиза, че всички заведения за хранене на терито-
рията на България са туристически обекти, което не разграничава първичното от
вторичното ресторантьорство. Също така не е достатъчно ясно дали всички са
заведения за хранене плюс развлечения или са отделни видове. Като се имат пред-
вид съвременните изменения в мотивацията на търсенето и целите на туристичес-
ките обекти, ще приемем, че всеки вид предоставя условия за хранене и за развле-
чение, независимо дали има специална програма или не (вж. таблица 3).

Таблица 3

Класификация на заведенията за хренене и развлечения в България

3. Заведения на
ресторантьорски фирми,
сключили договори с
предприятия, болници,
авиокомпании и други

3. Заведения на
правителствени и общински
служби

4. Заведения на спортни и
възстановителни
институции

1. Ресторанти 2. Заведения за
бързо
обслужване

3. Питейни
заведения

4. Кафе-
сладкарници

5. Барове

Класически
ресторант

Снек бар Кафе-аперитив Кафе
сладкарница

Коктейл-бар

Специализиран
ресторант

Бистро Винарна Сладкарница Кафе-бар

Ресторант с
национална
кухня

Фаст фуд Пинвица
(кръчма)

Сладоледен
салон

Бар-конгресен
център
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Източник: Съставена по Наредба за категоризиране на средствата
за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлече-
ния. ДВ, бр. 2, 01., 2005,с. 10-11.

Българската класификация на заведенията за хранене и развлечения има
следните характеристики:

- класифицира националното търговско ресторантьорство без институци-
оналното;

- двустепенна: основно видова плюс подвидове, но без никакви критерии;
- дава кратки описания на видовете и подвидовете;
- ориентира бизнеса за принадлежност към определен клас;
- не е точно отражение на националното предлагане, защото някои подви-

дове като сладоледен салон или кафе-аперитив не са достатъчно харак-
терни; при други се смесват особености на продукта с местоположение
(при баровете); включени са отмиращи подвидове като сладкарници и
бюфети; неподходящи наименования – баничарници; – сходни и даже
припокриващи се подвидове – кафене, кафе-сладкарница, сладкарница;

- много подробна – всъщност има повече подвидове, отколкото се сре-
щат на практика;

- поради централизирания си характер служи за основа на категоризира-
нето на заведенията за хранене.

Вариант на институционална класификация
на заведенията за хранене в България

Считаме, че толкова подробна и всеобхватна класификация не е необходи-
ма на българската ресторантьорска практика. Приемливо е, широко дискути-

Атракционно-
тематичен
ресторант

Пицария Бирария Кафене Бар-спортен
център

Закусвалня Кафе-клуб Дискотека

Баничарница Кафетерия Бар-клуб

Бюфет,
павилион,
каравана

Чайна Бар-фоайе

Пиано бар

Бар-казино

Бар-вариете

Нощен бар
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раното мнение на бранша, при евентуално нов закон за туризма да се класифи-
цират само обектите в туризма, а за вторичните компетенциите да са на БХРА
(Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация) или на регионалните й
клонове. Като отчитаме положителните и отрицателните характеристики на
националната класификация и въз основа на съставената от нас частнонаучна,
предлагаме следният вариант, отразен в таблица 4.

Таблица 4

Вариант за класификация на заведенията за хранене
в туристическото ресторантьорство на България

Класификацията е тристепенна, съобразена с първичното предлагане,
включва основните видове и подвидове, без да се дублират и преплитат харак-
теристики, дава възможност за ясно открояване. Всеки вид и подвид може да
се допълни със съответното описание, като се отчитат и съвременните тенден-
ции. Систематизирането и ясното наименование на основните видове заведе-
ния за хранене подпомага и стимулира по-нататък категоризирането на ресто-
рантьорската суперструктура.

Заключение

Класификацията на заведенията за хранене е наложителна поради огром-
ното разнообразие от обекти. Без систематизиране по някакви критерии и фор-
миране на приблизително еднородни групи от елементи се затрудняват регула-
тивните функции на управляващите органи на национално и регионално равни-
ще. Също така, партньорите и особено потребителите, получават невярна ин-
формация, респективно представа и очакванията им се разминават с реалното
предлагане. Категорийните системи и подреждането по стандарт стават също
необективни при липса на добре аргументирана класификация. Предложените
варианти са приложими при търговското ресторантьорство и неговите клонове,
а след адаптиране към националната практика и към институционалното класи-
фициране.

Класически заведения за хранене Съвременни заведения за хранене
1. Ресторанти – класически; тематични;
специализирани; национална кухня

1. ЗБО – за сандвичи; за пиле; за тестени и
сладкарски изделия

2. Барове и винарни – коктейл бар; винен
бар; салат бар; нощен бар; бар-вариете;
винена къща; бирария

2.Пицарии

3. Кафенета – тематично кафене; кафе-
сладкарница; чайна

3. Закусвални

4. Павилиони
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VARIANTS ON THE CLASSIFICATIONS OF CATERING ESTABLISHMENTS

Assoc. Prof. Dr Tanya Dabeva

Abstract

In the article there is emphasized the role and significance of the classification of catering
establishments both in theoretical and applied aspect. On that basis there are analysed the two
areas in the field under study - that of private and that of institutional classifications. Through
substantiated argumentation there are put forward by the author two variants of classifications
of catering establishments. The first is theoretical and includes multilevel classification on the
basis of arrangement of the criteria. The second variant is of applied nature and has to do with
improving the classification of catering establishments in Bulgaria within the Law for Tourism.

ВАРИАНТЫ КЛАССИФИКАЦИИ ЗАВЕДЕНИЙ ПИТАНИЯ

Доц. д-р Таня Дыбева

Резюме

В статье подчеркиваются роль и значение классификации заведений питания как в
теоретическом, так и в прикладном плане. На базе этого анализируются оба направления
исследуемой области – частнонаучные и институциональные классификации. Посред-
ством обоснованной аргументации предлагаются два варианта автора для классифика-
ции заведений питания. Первый из них в теоретическом аспекте и включает многоступен-
чатую классификацию на базе упорядочения критериев. Второй вариант прикладного
характера и касается совершенствования классификации заведений питания в Болгарии в
рамках Закона о туризме.


