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НАГЛАСИ И ОЦЕНКА НА ХОТЕЛИЕРСКИТЕ
МЕНИДЖЪРИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ТАЙМШЕЪР

ПО БЪЛГАРСКОТО ЮЖНО ЧЕРНОМОРИЕ

Докторант Елена Клатева

Въведение

Понятието timeshare е взаимствано от англоезичната литература и в дирек-
тен превод означава „дялове ваканционно време”, което най-общо представлява
поделянето на времето, прекарано във ваканционен имот, между повече на брой
собственици. От възникването на таймшеър през 60-те години на ХХ век, през
целия период явлението регистрира стабилно нарастване по всички основни пара-
метри – брой курорти, брой обекти, брой собственици и приходи от потребление.1
Въпреки това в международен план явлението е слабо изучавано и липсва единна
дефиниция. За България таймшеър е ново явление, което стъпва на родния хоте-
лиерски пазар през последните 8 години най-често под формата на съвременни
вариации и смесени обекти, концентрирани по южното ни Черноморие и в планин-
ските курорти. Ето защо, основната изследователска цел на тази статия е да
разкрие нагласите и оценката на хотелиерските мениджъри за възможно-
стите за развитие на таймшеър по българското Южно Черноморие.

Същност и особености на таймшеър

Таймшеър е част от по-общото понятие „споделена собственост”, което
набира известност и се развива динамично през последните няколко години.
Обект на „споделената собственост” могат да бъдат разнообразен асортимент
от неща – кола, велосипед, офис или машина2, а в туризма се среща най-вече
при използването на туристически транспортни средства3 и при поделянето на
ваканционна собственост (таймшеър). По отношение на изследванията за тай-
мшеър се наблюдава многообразие от дефиниции поради различните частнона-
учни позиции на авторите. В предишни наши публикации сме изследвали опре-
деленията за таймшеър и подкрепяме мнението, че „таймшеър е хотелиерски
продукт […] Особеното при него е начинът на реализация – условията за наста-
няване не се наемат, както е при класическото хотелиерство, а се купуват”4, и
1 Stringam Betsy B. Timeshare and vacation ownership executives‘ analysis of the industry and the

future. Journal of Retail & Leisure Property, vol.9, 2010, p. 37-54.
2 Brown, A. Equipment timeshares. Mechanical engineering, Sep 2007, p. 10.
3 Foxley, S. Serviced apartements in the UK – a growth sector. Journal of property investment &

finance. vol. 19. 2001, p. 79-89.
4 Dabeva, T. Timeshare and its application in Bulgarian hotel industry. Tourism in the new millennium,

Col. Papers. Blagoevgrad, June 2007.
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като такъв и поради сравнително скорошната си поява той се определя като
„съвременен хотелиерски тип настаняване”5.

Поради обема на публикацията не бихме могли да изясним детайлно характера
и особеностите на таймшеър, поради което сме подбрали най-съществените, които
разкриват спецификата на продукта. Най-удачно е те да бъдат систематизирани от
гледна точка на таймшеър маркетинговия микс предвид причисляването на тайм-
шеър към потребителските, а не към инвестиционните продукти.6 Във връзка с това
в разработката се придържаме към формулировката на Е. МакКарти за елементите
на микса под формата на четирите „П-та” (4 P‘s), който посочва продукта, цената,
промоцията и дистрибуцията като основни елементи на модерния маркетинг микс.7

Таймшеър продуктът от съдържателна гледна точка представлява
дългосрочен договор, традиционно за срок между 25 г. и 50 г., между таймшеър
предприемача и купувача, чийто предмет е подялбата на ваканционно време
между отделните индивидуални собственици. Според характера на притежава-
ния интервал ваканционно време, той се дели на:

• фиксирана седмица – точно определен период всяка година;
• плаваща седмица – варира в даден сезон или през годината;
• смесена – в рамките на един обект най-често интервалите извън актив-

ния сезон са плаващи, а през активния – фиксирани.
От гледна точка на настаняването, таймшеър единицата също може да

бъде фиксирана и нефиксирана. Първата разновидност най-често се среща при
единични обекти, където притежаваното време се отнася до точно определена
единица, което в най-голяма степен стимулира чувството за „втори дом”. Не-
фиксираната единица индикира само вида на имота по отношение на големина,
изглед и удобства. Тя се среща най-вече при предприемачи с повече на брой
обекти, чиито най-характерни представители са хотелиерските вериги и вакан-
ционните клубове. Хотелиерските вериги навлизат в таймшеър бизнеса през
90-те години на ХХ век. Едни от най-изявените представители са Marriott, Four
Seasons, Hilton, Hyatt, Accor, Radisson и Ramada8. Ваканционните клубове са
специфичен представител на таймшеър индустрията и представляват крупни
сформирования, които изграждат, експлоатират и управляват голям брой обек-
ти, разположени в различни дестинации. Тяхна особеност е, че функционират на
базата на точкови системи, които предоставят съвременен и гъвкав вариант
на продукта. При тях не се закупува време, а точки, които могат да се конвер-
тират в разнообразен асортимент от продукти и услуги. Едни от най-изявените
представители са Marriott Vacation Club, Disney Vacation Club, RCI Vacation
Club, Hilton Grand Vacations, Club Med, Hyatt Vacation Club и др.9

5 Дъбева, Т. и др. Хотелиерството в Европа-категории, локализации, развитие. Наука и икономи-
ка, Варна, 2000, с. 143.

6 Hovey, M. Is timeshare ownership an investment product. Toowoomba, University of Southern
Queensland, 2002, p. 8-23.

7 Ракаджийска, С., С. Маринов. Маркетинг в туризма. Наука и икономика, Варна, 2004, с. 61.
8 Leposky, G. Timeshare basics. Timesharing today, 22 Jan 2010, p. 2.
9 http://vacation-club-review.toptenreviews.com/
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Друг важен аспект при таймшеър продукта е формата на собственост10,
при която се отличават 5 разпространени варианта:

Таблица 1

Форми на собственост на таймшеър продукта

Таймшеър цената се заплаща еднократно и предварително, но тъй
като е значително по-висока от традиционната пакетна цена и засяга повече
на брой бъдещи настанявания, често се оприличава с инвестиция. Една от
най-високите регистрирани средни цени е в САЩ – 9500$, а в Европа с най-
висока средна цена се отличават Франция и Италия, респективно с 8700$ и
8900$. На фона на останалите пазари, с високи цени се проявяват и Мексико
(9,400$) и Югоизточна Азия (7,900$)11, което ги очертава като перспективни
пазари. Проучвания сочат, че средната цена на ваканционна седмица стабилно

1 0 Savage, J. The Assessment of fractional interests – timeshares. Journal of property tax assessment &
administration, Vol. 5, 2088, p. 41-45.

1 1 Ragatz Associates. The 1995 Worldwide Resort Timeshare Industry, p. 72.

Форма на
собственост Особености Предимства за

притежателя
Недостатъци за

притежателя

Недвижима
собственост
(deeded/fee

sample)

Собственост върху
дял от единицата;

пожизнено.
Испания и

Португалия.

Материализиране
на собствеността;
широк спектър от

права

Липса на
гъвкавост на

ваканционния
интервал

Право на
ползване

(right to use)

Срок между 10 г.
и 50 г.;

собствеността се
връща при
хотелиера;

Гъвкавост на
интервала –

разпокъсване и
размяна.

Ограничени
права; опасност

при
несъстоятелност
на предприемача.

Договор за наем
(lease/leasehold)

Право на ползване
чрез дългосрочен
наем. Срок до 25

г.; Гърция

Гъвкавост; по-
кратък срок на

договора.

Ограничени права
върху

собствеността.

Дял в компания
(company share)

Акции или
облигации; достъп

до обектите на
компанията,
Франция и

Швейцария.

Гъвкавост;
възможност за
дългосрочна

печалба.

Опасност при
несъстоятелност;

възможност от
неудовлетворен

избор за единица.

Клубно
членство

(point based club
membership)

Точкови системи;
срок за 25 г.

до 30 г.;
Великобритания и
Средиземноморие

Гъвкавост;
конвертиране в
разнообразни

продукти и услуги

Опасност при
несъстоятелност;

възможност от
неудовлетворен
избор за място.
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се повишава. През 2001 г. таймшеър седмица е струвала средно 14652$ като до
2004 г. се отбелязва 7% ръст (15571$)12, а към 2012 г. средната цена за интервал
достига 19000$ (+22%)13, което може да бъде оценено като признак за положи-
телното развитие на индустрията.

Основна особеност на таймшеър цената е, че продажната цена не е единстве-
ният компонент на „общата цена” на продукта. Придобиването на таймшеър предиз-
виква ежегодни задължения на собственика по поддържането на имота под формата
на такса поддръжка. Най-често размерът на таксата варира между 200$ и 1000$ за
ваканционна седмица14, като към нея е възможно да се начисляват и допълнителни
таксувания на база нощувка.

По отношение напромоциятана продукта, в миналото това е бил силно крити-
куван аспект, поради нелоялните практики в областта – улични продажби, психологи-
ческа атака върху купувача, невярна и подвеждаща информация15. Вследствие на
усилената работа на институционалните органи и редица организации и асоциации,
индустрията е успяла да се изчисти от лошата репутация. Основно изменение в мар-
кетинга на таймшеър е, че ако преди са се използвали основно масови практики, то
днес се използват повече специализирани маркетингови техники.

Таблица 2

Специализирани маркетингови практики в областта на таймшеър

1 2 ARDA. World wide shared vacation ownership report. Washington: ARDA, 2010, p. 12.
1 3 http://money.usnews.com/money/personal-finance/articles/2012/07/19/should-you-invest-in-a-timeshare
1 4 Consumer Reports Team. The catch behind $1 timeshares. Money Advisor, Oct 2011, p. 12.
1 5 Ann Shreier, L. Are Timeshare Sales Representatives Taught To Lie? Timesharing today, Nov/Dec

2010, p. 33-34.

Техники и практики Характерни особености

Миниваканции Отсядане на преференциални цени, с цел опознаване
обекта и обмисляне на покупка

Референтни програми Собственици генерират потенциални клиенти срещу
бонуси и отстъпки за допълнителни услуги

„Tour-no-buys”
Клиенти, които не са закупили на предишни

презентации, но могат да променят решението си или да
посочат причините за непокупка

„Trial programs”

За момента не купуват, но са принципно
заинтересовани – заплащат престой в рамките на

следващата година, в която ако закупят таймшеър се
приспадат тези разходи от цената

„Fly-buy”
Вид миниваканция, генерират се потенциални клиенти
за презентация, заплаща се транспорта, а настаняването

е на преференциална цена

Инсентивтурове
Възможно е настаняването да бъде безплатно,

характерно е посещението на много обекти подред,
които продавачът предлага едновременно
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По отношение на дистрибуцията на продукта, тя се класифицира основ-
но, според мястото на реализиция на продажбата:

• На място – представителството е локализирано в курорта/обекта, най-
често в офис на партера в основната сграда.

• Дистанционни продажби – представителството е извън обекта, в ту-
ристическото място или най-често на територията на емитивния пазар.

Основната особеност се отнася до каналите за разпределение. За разли-
ка от традиционния хотелиерски продукт, преобладават дирекетните продаж-
би, за сметка на индиректните. Това е така, тъй като таймшеър е продукт, който
изисква наемането и обучаването на специално подготвени служители за негова-
та реклама и продажба.16 Успешната организация на продажбите на този тип
туристически продукти се свързва с добрата квалификация и професионални уме-
ния на продавачите, чието провеждане е успешно, ако е с отчет на информацията
от пазарни проучвания и конкретните нужди и изисквания на клиентите.17

Роля и участие на основните субекти в системата на таймшеър

От разгледаните характеристики и особености на таймшеър хотелиерския
продукт, бихме могли да изведем основните субекти по неговата реализация:

Индивидуалният собственик на таймшеър.
Таймшеър предприемачът.
Собственикът на таймшеър е индивид (или домакинство), притежаващ

интерес в притежанието на ваканционна собственост, който поради обективни
или субективни съображения предпочита да я подели с други съсобственици.
Като основни причини могат да бъдат посочени редуциране на първоначалната
инвестиция и последващите разходи по поддържане, както и повишаване на ефек-
тивността на използване на ваканционния имот и ежегоден гарантиран достъп
до качествено настаняване18. Този субект, от една страна, е собственик на тай-
мшеър продукта, но, от друга, особено от гледна точка на хотелиера и приема-
щата общност, е гост, което очертава неговата роля като дуалистична. Като
собственик той генерира за местната общност приходи от данъци, сметки и др.,
отличава се със собственическо мислене към обекта и туристическото място
и присъства трайно в местния живот, тъй като посещенията са ежегодни, а
понякога и по няколко пъти в година. От друга страна, индивидуалният собстве-
ник е и турист за приемащата дестинация, тъй като постоянното му местожи-
телство е друго място, извършва разходи за типично туристически продукти и
услуги и играе ролята на посланик на дестинацията в родината си. От гледна
точка на хотелиера, той е също гост, които влияе чрез нуждите, очакванията и
оценките си на дейността му и на характеристиките на продукта, като цяло.
1 6 Bruegger, R. Vacation Ownership Sales Training: The One-on-One Successful Training Guide for the

First Year of Timeshare Sales. Writer‘s showcase, New York, 2001, p. 1-5.
17 ,Караджова, Зл. Комуникационни канали за разпознаваемост на българския туристически про-

дукт на международния пазар В сборник: „Съвременни управленски практики VIII – Целесъоб-
разност и риск в бизнес проектите”. Бургас, 2014, с. 262.

18, Gooch, A. Update on profile of timeshare owners today. Developments, Nov/Dec 2009, p. 54, 56-57.
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Таймшеър предприемачът е другата страна по реализацията на продукта.
Това е бизнесмен, който инвестира, изгражда и в повечето случаи реално притежава
таймшеър обекта, който се продава под формата на интервали или точки, даващи
право на отсядане. Независимо дали е самостоятелен обект или подразделение на
хотелиерска верига или ваканционен клуб, таймшеър хотелиерът цели лансирането на
всички ваканционни интервали на пазара, менажирането на обекта по успешен начин,
така, че собствениците да го посещават ежегодно, и генерирането на максимален
размер приходи от такси поддръжка, продажба на услуги за собствениците и на ти-
пично хотелиерски услуги, за да оптимизира печалбата си. Поради този факт, основна
роля от страна на таймшеър предприемача играе мениджърът или мениджърският
екип по управлението на обекта. До голяма степен от управленските умения на този
субект зависи продажбата на единиците и интервалите в обекта, поддържането на
качеството на материално-техническата база и настаняването като цяло, което пряко
зависи от правилното изчисляване на таксите за поддръжка и стимулирането на висо-
ките нива на удовлетвореност у собствениците. Поради тази причина смятаме, че
това е субектът, който в най-голяма степен може да даде оценка за управлението на
таймшеър обекта и затова в публикацията сме се концентрирали върху мениджъ-
рските оценка и нагласи за развитие на този тип бизнес.

Изследване на нагласите на хотелиерските мениджъри
за перспективите за развитие на таймшеър

по българското Южно Черноморие

В предишни наши публикации сме разгледали, характеризирали и дали кон-
кретни примери за формите на таймшеър, които се срещат по българското Чер-
номорие. Това са съвременни вариации на таймшеър, като у нас те основно са
смесени обекти и кондоминиум обекти.

 Таблица 3

Основни характеристики и особености на кондоминиум
и смесените обекти в българското хотелиерство

Вариация на таймшеър обект Характерисика и особености

Кондоминиум обект

Таймшеър единици с до 4 собственика;
ползва се на ротационен принцип;

гъвкавост на използване - единицата се
отдава за туристическо настаняване

срещу дивидентни приходи за
собствениците.

Смесен обект

Една сграда или комплекс от сгради;
смесва традиционно хотелиерство с

таймшеър единици; възможно е част от
таймшеър единиците да се отдават за
туристи в регламентирани периоди.
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От гледна точка на законовата рамка по силата на Закона за туризма, това
са хотели-апартаменти, които са разновидност на хотела, поради което при съби-
ране на официални статистически данни, те не се събират, според вътрешног-
руповата структура, а съвкупно.

Таблица 4

Място на хотелите в българското хотелиерство,
според броя на обектите за периода 2009 г. – 2013 г.

Източник: Източник: НСИ, Статистически справочник 2014, С., 2014, с. 225.

От данните в таблица 4 става ясно, че в българското хотелиерство към
2013 г. хотелите съставляват почти 70% от общия брой обекти в българската
хотелиерска суперструктура. Според Т. Дъбева,19 този резултат се дължи и на
факта, че ваканционните апартаменти, поместени в т.нар. хотели-апартаменти,
също са включени в тези данни. Поради тази причина и сравнително скорошна-
та поява на този вид обекти на родния пазар, е трудно да се определи каква
част от общия брой хотели се пада на апартхотелите. Като се има предвид и
фактът, че действителният брой на съществуващите обекти у нас надхвърля
неколкократно официално обявения, то става още по-трудно да се ангажираме с
някаква оценка за броя на таймшеър обектите у нас. По отношение на локали-
зацията, според наши наблюдения, те са съсредоточени в планинските ни ку-
рорти, където първенец е Боровец, и по родното Черноморие, където са концен-
трирани в курортите по Южното Черноморие. Именно поради тази причина про-
учването е насочено към южната част на българското Черноморие.

Нашето изследване е осъществено в периода 15.04.2014 г. – 30.05.2014 г.,
когато е изследвана една целева съвкупност, съставена от 15 мениджъри на
съвременни таймшеър обекти, ситуирани в осемте най-големи летни курорта
по южното ни Черноморие. Проучването е базирано на анкетно запитване и
провеждане на интервю с ръководни кадри, сред които 12 хотелски управители
и трима управители на ваканционна част (при смесените обекти). Въпросите в
анкетата са от затворен тип, като при някои от тях се допуска и посочване на
повече от един отговор. При въпросите, изискващи положителен или отрицате-
лен отговор, се използва 5-степенна скала, като средната оценка изразява неут-
ралитет с „нито да, нито не”, упорните – наклонност с „по-скоро да/не”, а край-
ните – категорично „да” или „не”. Въпросите в анкетната карта целят да се
разбере нагласата на запитаните по отношение на развиване на таймшеър обекти
в изследвания район и оценката на възможностите чрез този вид бизнес да се

Показател 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.
Брой хотели 1646 1823 1862 1936 2055

Общ брой обекти 3533 3540 3776 2758 2953

1 9 Дъбева, Т. Хотелиерски и ресторантьорски франчайзинг. Наука и икономика, Варна, 2013, с.
310.
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противодейства на някои от основните проблеми на родното хотелиерство, рес-
пективно туризъм, като силно изразено сезонно потребление, слаба възвръщае-
мост на инвестициите на годишна база и ниско ниво на лоялност сред клиенти-
те. Въпросите в рамките на интвервюто са насочени основно към оценка на
основните сегменти собственици, установяване на необходимостта от специа-
лизирани мениджмънт дейности за приложението на таймшеър и на основните
бариери за успешно развитие на този вид обекти по българското Южно Черно-
морие.

Таблица 5

Изследвани таймшеър обекти по българското Южно Черноморие

Преди да анализираме проучената информация, бихме искали да предста-
вим накратко обектите и да дадем някои уточнения. Категорийната структура
на обектите варира между 3 и 5 звезди, но основен дял се пада на 4- и 5-звезд-
ните обекти, което е в унисон с твърдението, че таймшеър обектите традицион-
но са висококатегорийни и предлагат високо качество на настаняване и обслуж-
ване. По-голямата част от обектите са кондоминиум обекти – 12, а останалите
3 са смесени. При кондоминиум единиците е важно да отбележим, че не всички
апартаменти се отдават за туристическо настаняване, като в повечето обекти
се отдават между 5% до малко над 50% от единиците. Останалите се ползват
единствено от собствениците, което ги причислява повече към ваканционни
апартаменти тип „втори дом”. При смесените обекти се комбинират основно
кондоединици с класическа хотелска част, която най-често е отделна сграда.
При два от трите смесени обекта (Северина и Феста Поморие Ризорт) хотелс-
ката част е със значително по-малък капацитет от ваканционната, което поста-

Име на обекта Курорт Категория Брой
единици

Вид на
обекта

St. George Palace Влас 5* 72 Кондо
Sun Village Слънчев бряг 4* 153 Кондо

Azzuro Слънчев бряг 3* 58 Кондо
Sunny Day 1 Слънчев бряг 4* 124 Кондо

Severina Слънчев бряг 4* 50 Смесен
Palm Court Слънчев бряг 3* 80 Кондо

Emerald Beach Resort and SPA Равда 5* 778 Кондо
Marina Cape Ахелой 5* 760 Кондо
Sunset Resort Поморие 5* 770 Кондо

Marina Holiday Club Поморие 5* 150 Кондо
Festa Pomorie Resort Поморие 5* 229 Смесен

Santa Marina Созопол 5* 1200 Кондо
Grand Hotel Primorsko Приморско 5* 28 Смесен

Bay View Царево 3* 107 Кондо
Aparthotel Vris Царево 4* 75 Кондо
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вя акцент върху таймшеър, а класическото хотелиерство играе ролята на допъ-
лващ елемент.

Вследствие на извършеното проучване сред мениджърите на посочените
обекти, ние достигнахме до следните най-важни и съществени резултати:

 Почти всички мениджъри имат позитивна или по-скоро позитивна оценка
за ваканционните комплекси тип таймшеър по българското Южно Черно-
морие – 13 от анкетираните (87%); от останалите двама един е останал
неутрален и един е дал „по-скоро негативна оценка”, което очертава пер-
спективите за развитие на таймшеър в хотелиерството на изследвания от
нас район като положителни от мениджърска гледна точка.

 Нагласата на запитаните ръководни кадри е, че развитието на обекти с
ваканционни имоти тип таймшеър би могло да подпомогне за подобря-
ване на бизнесклимата в сектор туризъм – 67% са посочили отговор
„по-скоро да”, 27% са отговорили с категорично „да” и само 6% с „не”,
което представлява 1 човек от анкетираните, поради което ние я оценя-
ме също като позитивна.

 По преценка на анкетираните, развитието на таймшеър обекти с ваканци-
онни имоти може да подпомогне сектор туризъм основно чрез: „привли-
чане на повече инвестиции” (10 отговора), „разширяване на хотелската
дейност” (7 отговора) и „подобряване на качеството на хотелското наста-
няване” (6 отговора), което по наше мнение би резултирало в подобряване
на параметрите на българското хотелиерство, респективно туризъм.

 Всички интервюирани считат, че у нас таймшеър в оригинален вариант
с едно- и двуседмични интервали време и до 52-ма собственика на апар-
тамент е неприложим. Причините те търсят в сложния маркетинг, зна-
чително по-високата продажна цена и сложната организация по управ-
ление, поддръжка и експлоатация. Поради тази причина съвременните
вариации на таймшеър като кондоминиум и смесени обекти са по-спо-
лучливият избор за приложение в хотелиерството на българското Южно
Черноморие – те са с по-нисък брой собственици на единица и предла-
гат гъвкавост по отношение на използването на ваканционния имот.

 Сред позитивните страни от управлението на таймшеър обект с вакан-
ционни имоти, с най-голямо значение са по-бързото възвръщане на ин-
вестицията и постигането на по-високо качество на цялостния продукт.
Регистрираните оценки са съответно 4,1 и 4,0 при възможна оценка от 1
до 5 (с най-голямо значение). Това кореспондира и с друго проучване в
областта, където се отбелязват като основни предимства на апартхоте-
ла по-бързото възръщане на инвестицията и по-малкият риск, поради
разпределението на отговорността между повече на брой субекти.20 Този
резултат посочва някои от значителните предимства на таймшеър обек-
тите пред класическите хотелски обекти от управленска гледна точка.

2 0 Казасов, В. Апартхотелът – премерен риск или авантюра? Хоремаг, бр. 6, 2007, с. 42-43.
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 Поради факта, че собствениците отсядат основно „в крилата на актив-
ния сзон” (6), „през силния сезон” (5) и „извън активния сезон” (4), оцен-
ката за възможността наличието на ваканционни собственици да съдей-
ства за по-равномерното разпределение на посещенията през годината
и да се ограничи силно изразения сезонен характер на потребление, не е
еднозначна. По-голям дял са оценили твърдението с „по-скоро да” (7),
докато 5 от анкетираните са останали нутрални и трима са посочили
негативен отговор. Това ни кара да считаме, че е необходимо предпри-
емането на специализирани мениджърски практики за подобряване на
резултатите в това направление.

 Повечето от запитаните смятат, че ежегодната такса поддръжка на
имотите помага за по-лесното покриване на постоянните разходи на обек-
та – 5 с „по-скоро да” и 5 „да”. От останалите, трима са останали неут-
рални с „нито да, нито не” и само двама са посочили „по-скоро не”. Този
резултат показва, че една от причините за позитивната нагласа за раз-
витие на таймшеър в изследвания от нас район се дължи на способнос-
тта на този специфичен продукт да съдействат за постиганеъо на по-
висока рентабилност.

 Значителен дял (74%) от запитаните смятат, че собствениците на ва-
канционни единици в техните обекти проявяват лоялност към тяхната
фирма, поради което оценяват възможностите за бъдещо развитие на
бизнеса като благоприятни – 4 са отговорили с „да” и 7 с „по-скоро да”.
От останалите само един е отоговорил с „не”, а другите трима са оста-
нали неутрални с „нито да, нито не”. Тази отличителна характеристика
показва широки възможности за бъдещо развитие на дейността в тези
обекти.

 Анкетираните не изпитват затруднения във връзка с подготовката на
обслужващите кадри, както и с организацията на свободното време на
собствениците в рамките на обекта, тъй като оценяват основните сег-
менти собственици като традиционни за България като дестинация.
Основно това са руснаци, англичани и ирландци. Това не ни изненадва,
тъй като още през 2005 г. България бе определена като „хит на британ-
ския туристически пазар”, където посредством форуми се предлагаха
„възможности за инвестиции в недвижими имоти в България”.21 През
същия период започнаха и големите руски инвестиции в новопостроени
апартхотели, предимно в сегмента 4-5 звезди.22 Като цяло този резул-
тат показва, че за развитието на таймшеър обекти по южното българс-
ко Черноморие не са необходими значителни допълнителни инвестиции
за организация на дейността по експлоатацията.

2 1 Кирекчиев, Д. България – хит на британския туристически пазар. Туризъм и отдих, бр. 1, 2005,
с. 4.

2 2 Николова, М. Руските туристи се завръщат в България. Туристически пазар, Юни 2005, с. 8-9.
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 Всички анкетирани оценяват като необходимост предлагането на спе-
циални допълнителни услуги за собствениците, както и на ценови поли-
тики за преференциално консумиране в рамките на обекта, за да бъде
отчетено положително развитие на таймшеър обекта. В допълнение, в
някои от по-големите обекти, за улеснение на собствениците, се изда-
ват карти за ползване на услугите в обекта „на кредит”, който се изчи-
ства в края на престоя. Така сумата може да бъде приспадната от ди-
видента от туристическо настаняване от предходната година, с което
собственикът материализира директно печалбата си.

 По отношение на мениджмънт политиката нагласите са тя да бъде по-
скоро либерална, като при по-малките по капацитет обекти и тези от по-
ниската категория се наблюдава гъвкава политика във връзка с избора
на менажираща и поддържаща единиците фирма. При тях на собстве-
ниците се дава право да избират между управленския екип в обекта и
външни пропърти агенции23, като по отношение отдаване за туристи те
могат и самостоятелно да извършват дейността чрез обяви в интернет
страници, вестници и др.

 Основните бариери пред развитието на таймшеър обектите по българс-
кото южно Черноморие, според анкетираните, са високият брой нелоял-
ни платци сред собствениците и липсата на дисциплина у тях. Във всеки
обект средно между 10% и 30% са тези, които просрочват заплащането
на таксите, като не малко са и тези, които отказват да заплащат или се
оплакват от прекалено високи такси. От друга страна, тези, които жела-
ят да отдават имота си за туристическо ползване, с цел дивидентна
печалба, предпочитат да отсядат през активния сезон, което възпрепят-
ства процеса по отдаване.

Основен извод от резултатите от проучването е, че нагласите на хотелс-
ките мениджъри за развитие на таймшеър по българското Южно Черноморие
са позитивни, но не и под формата на оригинален таймшеър продукт. Въпреки
това, съществуват и бариери пред развитието на този бизнес у нас, което изис-
ква конкретни мерки за противодействие. Въз основа на посоченото кратко обоб-
щение, могат да бъдат изведени и някои възможности за преодоляване на
бариерите пред приложението и насоки за усъвършенстване на таймшеър в
хотелиерството на южното ни Черноморие:

Добре би било, наред с двата разпространени у нас съвременни вариан-
та на таймшеър обекти, да се развиват и т.нар. клуб резиденс, които са
висококатегорийни кондоминиум обекти или частична собственост и
които предлагат висококачествен продукт. Това има резон, тъй като по-
голямата част от обектите са с 4- или 5-звездна категория и притежа-
ват широка гама от допълнителни услуги. Развитието на подобен тип

2 3 Виж по-подробно Караджова, Зл. Пропърти мениджмънта – практика или предизвикателство
пред българския туризъм, в сборник: „Предизвикателства пред туризма през 21 век”. С., 2012,
с. 379-384.
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обекти би могло да повиши цените в обектите, чрез което да се увеличи
обемът на приходите и да се оптимизира печалбата.

За избягване на проблемите с таксата за поддържане е необходимо да
се извършва по-добра информационна кампания относно нещата, които
покрива тя, както и за личните и общите последствия, произтичащи от
потенциално незаплащане на такса, за да се стимулира отговорно соб-
ственическо мислене. При ситиуации, където таксата е принципно висо-
ка, е препоръчително да се „оголи” структурата й, т.е. да се изключат
всички компоненти, които могат да се заплащат отделно от собствени-
ците (данъци, сметки за електричество и вода и др.), за да се постигнат
по-приемливи нива. По този начин, считаме, че ще се подобрят възмож-
ностите за успешно развитие на таймшеър обектите в изследвания от
нас район.

Препоръчително е при обектите, където няма сключени клаузи за огра-
ничаване на престоя на собственици с туристическо отдаване на едини-
ците си по време на активния сезон, да се сключват допълнителни спора-
зумения, с цел улесняване отдаването на имотите за туристи и генерира-
не на приходи от класическа хотелиерска дейност. Вследствие на това
ще се подобрят и нагласите сред мениджърите за възможностите за при-
ложение и развитие на таймшеър по българското Южно Черноморие.

Би било добре да се стимулира ползването на услугите на мениджърския
екип на обекта чрез преференции и отстъпки при ползването на допълни-
телни услуги в обекта, с цел подобряване финансовото състояние. Либе-
рализирането на политиката по отношение на избор на компания по под-
дръжка на имота е препоръчително само за обекти, където се ползват
услугите на външна менажираща фирма чрез договор за управление, тъй
като това стимулира по-качественото и добро управление и обслужване
на обекта. По наше мнение, по този начин ще се повиши рентабилността
на работата на управляващия екип, което ще се отрази на оценката му за
възможностите за приложение на таймшеър в позитивна насока.

Заключение

Перспективите за приложение на таймшеър по българското Южно Черно-
морие са положителни, но единствено под формата на съвременни варианти.
Склонни сме да се съгласим с твърдението, че чрез развитието на съвременни
таймшеър обекти може да се окаже позитивен ефект върху туристическия сек-
тор чрез решаване на някои от основните проблеми в хотелиерството. След
тревожните данни през последните години за цена на една нощувка в хотели по
крайбрежието от 2 евро, за затрудненията на хотелиерите да изплащат заемите
си, което доведе не малко до фалит, и за над 90-те хотела, обявени за продажба
по Черноморието24, упражняването на нов тип бизнес, различен от традицион-
ното хотелиерство, би бил възможност за избягване на тежката ситуация.
2 4 Спасов, С. Хотели за продан. Хоремаг, бр. 8, 2007, с. 36-37.
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Несъмнено по-бързото откупуване на първоначалната инвестиция, разширява-
нето на хотелиерската дейност и разнообразяването на продукта, както и по-
бързото покриването на постоянните разходи в обектите, би оказало благопри-
ятен ефект върху хотелиерската дейност и би подпомогнало хотелиерите. Зато-
ва разкритите нагласи на хотелиерски мениджъри за възможността да се при-
лага таймшеър в хотелиерството по южното ни Черноморие, както и някои от
неговите характерни особености, биха могли да са основа за по-нататъшно раз-
ширено изследване в областта, което да разкрие по-пълно перспективите пред
този бизнес у нас.
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Abstract

The main objective of the article is to reveal the attitudes of managerial staff in Hotel
keeping with respect to the possibilities for developing timeshare on the Bulgarian Southern
Black Sea coast. In this connection there are briefly explained the nature and peculiarities of
hospitality timeshare, there are also pointed out the main subjects in the system and is stressed
the role of managers. There is an emphasis on the author’s survey among managers of timeshare
sites in eight Bulgarian southern sea resorts, on the basis of the estimation of which there are
drawn four major guidelines for improving the prospects before the use of timeshare. The
proposed study could serve as the basis for an extended survey of the possibilities for the
development of timeshare in this country.

Keywords: Timeshare, Hotel keeping, managers, attitudes, Bulgarian Southern Black
Sea coast.


