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I. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
1. Увод
На съвременния етап от развитието на икономиката в световен мащаб туристическата
индустрия е един от динамично развиващите се и перспективни отрасли. Според източника
UNWTO, туризмът заема четвърто място в световния износ на стоки и услуги (7,4 %), като в това
отношение отстъпва само на износа на автомобилна продукция, химическа продукция и гориво. По
своята доходност този отрасъл заема трето място в света след нефтодобивната индустрия и
автомобилостроенето. Обаче използването на полезни изкопаеми изтощава енергийните носители на
държавата, а туристическият отрасъл предимно работи за сметка на възобновяеми ресурси.
Следователно продажбата на суровинни ресурси представлява своеобразна задънена улица от
стопанска гледна точка, а развитието на туристическата индустрия е доста продължителна и
икономически изгодна перспектива1.
Развитието на туризма в Република Казахстан оказва пряко положително влияние върху
икономиката, тъй като растящият брой посещения на страната от чуждестранни туристи оказва
доста положително въздействие в посока на повишаване обема на производството на националния
туристически продукт, привличане на паричните ресурси на чуждестранните туристи, изграждане
на ефективен потребителски пазар на туристически услуги и води до повишаване на
инвестиционната атрактивност на туризма. Също така входящият туризъм представлява по-изгодна
форма на реализация на стоки и услуги, отколкото външната търговия, тъй като това е износ, който
се осъществява в пределите на страната.
2. Актуалност и значимост на изследваната тема
Придобивайки различни видове стоки в Република Казахстан и заплащайки тяхната
стойност, туристите ги изнасят извън страната, като по такъв начин увеличават обема на
националния износ. Тук няма нужда от разход на средства за транспортна доставка на продукцията,
нейното застраховане, складиране, заплащане на митнически разходи. Освен преки доходи от
туризма, има допълнителни постъпления от транспортиране, застрахователни и банкови операции,
информационни и други услуги.
По такъв начин актуалността на избраната тема е безспорна, тъй като развитият
туристически сектор може да бъде катализатор за ускорено развитие на националната икономика,
създава възможности за нови работни места, допринася за увеличаване на националния доход,
развива местната инфраструктура и повишава стандарта на живот на населението в страната.
3. Обект и предмет на изследване
Обект на изследване са субектите на пазара на туристически услуги в Република Казахстан.
Предмет на изследване е съвкупността от организационни и икономически отношения,
които се създават при изграждане и ефективно развитие на туризма в Република Казахстан.
4. Изследователски проблем
В наши дни проблемът за развитие на туризма в Република Казахстан е актуален и значим.
Голямата потребност от кадри, проблемът във връзка с организацията и развитието на
международния вътрешен и външен туризъм превръщат развитието на този икономически сектор в
една от приоритетните задачи. Международният туризъм, като относително важен икономически
сектор, изисква голям обем инвестиции и усилия от страна на държавата. Различните теоретични и
научни аспекти са разглеждани в разработките на световни икономисти като П. Ротх, А. Шранд, Е.
Сайтц, В.Г. Мейер, Р. Барас, И. Бенет, Д. Девидсън, П. Гембъл, М. Портър, Ф. Котлър, Д. Аакер, Р.
Майер, Р. Нули, Л. Нишиото, А. Пун, В. Ричард и др. В дисертационния труд е използван обширен
теоретичен материал на местни и чуждестранни автори.
Основните тенденции и общите закономерности в реформирането на икономическото
развитие на страната, в това число засягащи развитието на казахстанския туризъм, са предмет на
изследване в разработките на водещите учени-икономисти на Русия и Казахстан (Д.С. Ушаков, В.Г.
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За Държавната програма за развитие на туризма в Република Казахстан през 2007-2011 г.: Наредба на
Президента на РК от 29.12.2006 г. № 231//”Казахстанска правда” -2007. – 1 януари
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Гуляев, В.А. Кварталнов, Д.К. Исмаев, И.Я. Рябовая, С.К. Сураганова, Г.М. Дуйсен, Ю.В. Забаев,
У.Л. Драчева, М.Р. Смикова, В.Н. Вуколов, А.Ш. Нургалиева и други учени).
Проблемът на досегашното развитие на туризма в Република Казахстан е липсата на
внимание върху комплексно изследване на теоретичните аспекти на туризма и основните
направления в неговото ефективно развитие в страната.
5. Авторова теза
Като авторска научна хипотеза се издига предположението, че комплексното и
балансирано развитие и усъвършенстване на туризма е важна съставна част от увеличаването на
вътрешните и входящите туристически потоци, което от своя страна осигурява повишаване на
ефективността на използването на туристическите ресурси. Това налага генерирането и на модел за
ефективно развитие на туризма в Република Казахстан.
6. Цел и задачи на дисертационния труд
Целта на дисертационното изследване: въз основа на собствено изучаване на емпиричните
данни и анализ на ресурсите в туристическата индустрия на Республика Казахстан е необходимо да
се представи модел на някои фактори, които оказват влияние върху стратегическото планиране и
ефективността на дългосрочното развитие на туристическата индустрия, и на тази основа да се
изведат съдържателно- процесните аспекти на концепцията за развитие, заложено в икономиката на
страната.
Поставенната цел определя необходимостта от решаване на следните задачи:
 да се определи същността на понятието туризъм и пазар на туристически услуги, неговите
съставни части и разновидности;
 да се идентифицират основните световни тенденции при предоставяне на туристически
услуги;
 да се разкрият особеностите при изграждане на казахстанския пазар на туристически
услуги и да се идентифицират основните фактори, които оказват влияние върху техните
потребителски свойства;
 да се анализира съвременното състояние на развитието на туризма в РК и неговото
влияние върху икономиката на страната;
 Да се определи влиянието на туристическите ресурси върху създаването на туристически
услуги и да се обоснове концепция за развитие на туристическите услуги в регионите на страната;
 да се разработи модел за ефективно развитие на туристическата индустрия;
– да се изследват туристическата и транспортната инфраструктура, системите за подготовка
на квалифицирани кадри, привличането на инвестиции, способността за развитие на националния
брандинг и създаване на атрактивен туристически имидж на Казахстан като перспективни
направления в развитието на туризма в Казахстан.
7. Методология на изследването
Методологичната и теоретична основа на дисертационния труд е съставена от научните
резултати на икономическите и социални изследвания на чуждестранни и местни школи, кoнцeпции
и препоръки пo въпрoсa, свързан с рaзвитието на пазара на туристически услуги, както и
методологията на научните изследвания относно функционалните проблеми и търсене на
перспективни направления за ефективно развитие на туристическата индустрия.
В процеса на изследване са използвани методите за анализ и синтез, системният подход,
методите за сравнителен, икономико-статистически анализ, разчетно-конструктивният метод и др.
За информационна база на изследването служат законодателните и нормативно-правните
актове на Република Казахстан, зaкoни, наредби, пoстaнoвлeния и рeшeния на Прaвитeлството на
РК, ведомствени рaзпoредби и други мaтeриaли, рeглaмeнтиращи туристическата прeдприемаческа
дeйност, президенски укази, пoстaнoвлeния на Прaвитeлството на Кaзaхстaн, Зaкoнът за туризма,
Законът за туристическата дейност в Република Казахстан, Кoнцeпцията за рaзвитие на
туристическия oтрaсъл дo 2020 г., Програмата за развитие на перспективните направления на
туристическата индустрия на Република Казахстан до 2020 г., Държавната програма за развитие на
туризма в Република Казахстан, Концепцията за развитие на туризма в Република Казахстан, както
и Законът за инвестициите в РК.
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Също така при изследването са използвани местни и чуждестранни методични и справочни
материали, стaтистичeски дaнни, публикувaни в нaучната литeрaтура и в пeриoдичните издaния.
8. Ограничения на проблемните параметри на дисертационния труд
Ограничения на изследването:
- да се обосноват и уточнят същността и съдържанието на понятието «инфраструктура на
туризма», да се определят нейните най-важни елементи и направления за тяхното развитие и
усъвършенстване;
- да се формулират концепция и основни направления за развитие и усъвършенстване на
хотелската инфраструктура;
- да се изследват основните положения в теорията за качество на туристическата услуга и на
тази основа да се определят съдържанието и основните особености на процедурата по оценка на
качеството на туристическата услуга;
- да се формулират методологичните положения и препоръки, осигуряващи управление на
качеството на услугите в сферата на входящия туризъм с цел повишаване на
конкурентоспособността и доходността на туристическия продукт;
- да се изследва финансово-икономическото състояние на туристическите фирми в Астана;
- да се разработи и обоснове методика за оценка на индиректното влияние на входящия
туризъм върху социално-икономическото развитие на региона.
II. ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
Структурата на дисертационния труд обхваща: увод, три глави, заключение, използвана
литератрура и две приложения. Дисертацията е с общ обем 235 страници. Основният текст съдържа
31 таблици и 20 изображения. Списъкът с използвана литература включва 118 заглавия на кирилица
и латиница и 19 интернет източници. В допълнението са обособени 2 приложения (4 стр.).
СЪДЪРЖАНИЕ
OЗНAЧEНИЯ И СЪКРAЩEНИЯ
УВОД
I. ГЛАВА: Теоретични основи при изграждане на туризма
1.1Същност, значение и видове туризъм
1.2 Технология на организация на туризма и нейните функции
1.3 Чуждестранен опит в развитието на туризма
II. ГЛАВА: Съвременно състояние на развитието на туризма в Република Казахстан
2.1 Анализ на развитието на туризма в Република Казахстан
2.2 Фактори, които оказват влияние върху ефективното развитие на туризма и неговите проблеми в
Република Казахстан
2.3 Развитие на туристическата и транспортна инфраструктура на туризма
III. ГЛАВА: Основни направления в ефективното развитие на туризма в Република Казахстан
3.1 Модел за ефективно развитие на туристическата индустрия в Република Казахстан
3.2 Изграждане на националния бранд и създаване на туристическия имидж на Република Казахстан
на международния пазар
3.3 Основните пътища за ефективно развитие и привличане на инвестиции в туристическата
индустрия
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Библиография
Приложения
III. КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
ПЪРВА ГЛАВА: ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ НА ИЗГРАЖДАНЕТО НА ТУРИЗМА
I.1. Същност, значение и видове туризъм
Туризмът, съгласно Закона за туристическата дейност в Република Казахстан от 13 юни 2001
г., включва пътувания, организирани за гражданите на чужди държави на територията на страната и
за гражданите на Казахстан в чужбина, при които е налице преминаване на държавната граница.
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Многопластовата същност на понятието туризъм като услуга се обяснява с неговата
уникалност и значимост2. Проведеният от нас анализ на разнообразна научна база с източници и в
частност монографии, енциклопедични издания, наукометрична база данни с научни статии от
списанията Thomson, Reuters, Scopus, Web of science, периодични издания (вестници, списания),
както и нормативно-правната база в областта на туризма, позволява да се отбележат различни
подходи при дефинирането на туризма (таблица 1).
Подход
От
гледна
точка
на
индивидуалния
избор:
физиологична
потребност
Социална
потребност

Многопластова
съвкупност от
потребности

Вид
икономическа
дейност

Принос

за

Таблица 1.1. Научни подходи при дефиниране на туризма3
Дефиниция на понятието
Автор/източник
Туризмът
се
определя
от
потребността
от Е.Л. Кротова
възстановяване на работоспособността в процеса на М.П. Темелкова
разширено производство
Туризмът е активна почивка, която оказва влияние Дефиниция, приета от
върху укрепване на здравето, физическото развитие на ООН (1954)
човека, свързана с придвижване извън пределите на М.П. Темелкова
мястото на постоянно пребиваване
Туризмът като особена форма на придвижване на хора В.А. Кварталнов,
по маршрут с цел посещаване на конкретен обект или И.В. Зорин
задоволяване на специализиран интерес и завръщане на
мястото на постоянно пребиваване
Туризмът е един от видовете активна почивка, който Световна конференция
представлява пътувания, предприемани с цел по туризъм (Мадрид,
опознаване на едни или други райони, нови държави и 1981)
комбинирани в редица страни с елементи на спорт
Туризмът са пътувания в пределите на Република Закон за туристическата
Казахстан и извън нейните предели на лица, които не дейност в Република
живеят постоянно на нейната територия
Казахстан от 13 юни
2001 година
Туризмът е дейност на лицата, пътуващи и Световна туристическа
пребиваващи в местата, които се намират извън организация (Мадрид,
пределите на тяхната обичайна среда, за период не 1993)
повече от една година подред, с цел почивка, с бизнес и
други цели
Туристическата услуга е действие на определена Икономически
потребителска стойност, която се изразява в полезен показатели за развитие
ефект, задоволяващ една или друга човешка потребност на
туризма
(URL:htpp//www.
profz.ru/turism_12.html)
Туристическият
отрасъл
е
съвкупност
от М.А. Жукова
самостоятелни, териториално обособени туристически
стопански единици, разполагащи със специализирана
материално-техническа база и специализирани в
производството и реализацията на туристически услуги
и стоки, обединени посредством единство на дейност и
управление
Туризмът е дейност по организация и осъществяване М.Б. Биржаков
(обслужване) на пътувания, която се извършва от
различни предприятия в туристическата индустрия и
свързани отрасли
Сфера на услугите за задоволяване потребностите на В.А. Кварталнов
туристите
Туризмът е икономически отрасъл, който оказва С.А. Кузнецов
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Темелкова, М. Въведение в туризма. Колор принт. Варна, 2017.
http://izvestia.isea.ru/pdf.asp?id=5515 А.Е. Бойко: Системен подход при разбиране за туризма като вид
икономическа дейност.
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икономиката

влияние върху социалното, икономическо, културно
развитие на обществото и вследствие на това изисква
водене на държавна политика
Туризмът се разбира като дейност, която има важно
значение за живота на народа с оглед на нейното пряко
въздействие върху социалната, културна, образователна
и икономическа сфера от живота на държавите и
техните международни отношения
Изграждане на Туризмът е общата сума от действия, с преобладаваща
туризма като икономическа същност, които имат пряко отношение
социалнокъм пристигане, настаняване и придвижване на
икономическа
чужденци във и извън пределите на определена
система
държава, град или регион
Туризмът е съвкупност от взаимоотношения и услуги,
свързани с временна и доброволна смяна мястото на
пребиваване на пътуващия по нетърговски или
непрофесионални причини
Туризмът е система, състояща се от следните основни
елементи: географски елементи, туристи, туристическа
индустрия
Туризмът е голяма икономическа система с
разнообразни връзки между отделните елементи както в
рамките на народното стопанство на отделната държава,
така и връзки на националната икономика със
световното стопанство като цяло
Туризмът е редица явления и взаимоотношения,
възникващи в резултат на пътуване, докато то не води
до постоянно пребиваване и не е свързано с получаване
на някаква изгода (печалба)
Туризмът е икономическа система на взаимодействие
между следните основни елементи: туристическо
търсене, предлагане, цени и конкуренция

М.П. Темелкова
Манилска декларация
за световен туризъм
(Манила,
Филипини,
1980 )
Г. фон Шулард

П. Бернекер

Н. Лейпер
В. Азар

В. Хунцикер, К. Крапф

В.А. Кварталнов

Класификацията на туризма е идентифициране на вътрешно еднородни групи на
туристическа дейност според възприети основания.
Класификацията на туризма също така е обусловена от промените в мотивите за пътуване
(таблица 2)4, 5.
Таблица 1.2. Мотиви, според които се определят признаците за класификация на туризма
Мотиви (признаци за класификация)

Видове туризъм

Цел на пътуването

Рекреационно-екскурзионен, Делови (конгресен), Научен,
Религиозен, Етнически, Спортен, Приключенски
(екстремен), Екологичен и т.н.

Сезонен признак

Летен, зимен, междусезонен

4

Temelkova, М. „Аll inclusive tourism – boutique tourism” or the struggle for leadership in the profit on the global
tourism market. Journal L´Association 1901 “SEPIKE”, Osthofen - Deutschland, Poitiers – France, Los Angeles –
USA, Ausgabe 12/2016.
5
Temelkova, М. Factors determining the leadership in the profits of the all inclusive industry and boutique
accommodation. GE - International Research Journal of Management Research, 2016.
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Вид използван транспорт

Автобусен, самолетен, железопътен, пешеходен,
автомобилен

Възрастов принцип

Детски, младежки, за възрастни

Форма на организация на пътуването

Организиран, индивидуален

Времетраене на пътуването

Краткосрочен (3-6 дни), средносрочен (7-14 дни),
дългосрочен (15 и повече дни)

Държава на пребиваване на туриста

Вътрешен, входящ и изходящ

Степен на мобилност

Подвижен, стационарен, смесен

География на пътуването

Междуконтинентален, международен, регионален, местен,
дограничен

Форма на участие

Индивидуален, групов, семеен

Начин на придвижване

Пешеходен, с използоване на традиционни транспортни
средства, екзотични видове транспорт

Използвани ресурси

Планински, морски/езерен, градски, вилен, екскурзионен,
горски, полеви

Социално-икономически статус

Бизнес туризъм, конгресен, образователен, шопинг

Потребности и мотивация на туристите Масов поточен, диференциран
Източници на финансиране

Социален, инсентив пътувания, частни пътувания

Ниво на обслужване

Елитни, туристически пакети

Резултат на туристическия баланс

Активен, пасивен

Програма на обслужване

Ексклузивен, инклузивен

Източник: съставено от автора
По такъв начин съставна част от пазара на туристически услуги са предприятията от
туристическата индустрия и всички останали предприятия и частни лица, предоставящи услуги
както на туристите, така и на населението. Списъкът с предприятия на пазара на туристически
услуги е много разнообразен, тъй като освен основните компоненти, които са представени на изобр,
туристическият пазар е непряко представен от предприятия в сферата на пътническото и комунално
обслужване, организацията на съобщенията, търговията, предприятията в сферата на
производството на стоки за потребление и много други6.
Като цяло значимостта на туризма може да се разглежда в икономически, социален,
екологичен и политически аспект7,8. От представената схема може да се определи, че туризмът
фактически оказва положително влияние върху множество сфери на дейност в страната.
В обобщение на гореизложеното може да се направи извода, че ролята на туристическата
индустрия в републиканската икономика, която произвежда туристически услуги, се състои в
следните главни аспекти:
- ефективното развитие на туристическата дейност, особено на входящия туризъм, води до
подобряване на валутното състояние на републиката и на нейния платежен баланс, тъй като е
6

М.А. Жукова: Мениджмънт в туристическия бизнес.- М.: КНОРУС, 2006. - 192 с.
http://www.bankreferatov.ru/refrats/71BCC94D804BD1F343257B830036AD89/diplom_estaeva_anar_1.docx.html#
1
8
Темелкова, М. Въведение в туризма. Колор принт. Варна, 2017.
7
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източник на валутни постъпления, идващи от продажба на туристически пътувания и от обмяна на
валута, осъществявана от чуждестранните туристи, и нейното изразходване за стоки и услуги;
- туризмът се явява регулатор на пазара на труда, като повишава нивото на заетост на
населението за сметка на нови работни места, особено през сезонния период, в пика на
нарастващото търсене на туристически услуги;
- изграждането на туризма оказва положително въздействие в посока на подобряване на
държавната инфраструктура и спомага за ефективното развитие на повече от 30 икономически
отрасъла;
- според мястото, което заема в народното стопанство на Република Казахстан, по своята
икономическа същност туризмът може да бъде отнесен към експортно ориентираните отрасли;
- развитието на туристическите услуги, в случай на рационален подход към използването на
природния потенциал, е екологично чисто9;
- туризмът спомага за развитието на социалната сфера, тъй като е насочен към
възстановяване на духовните и физически сили на човека, здравна профилактика на нацията, което в
крайна сметка оказва положително влияние в посока на повишаване производителността на труда.
Според докторанта, същността на понятието пазар на туристически услуги се състои в това,
че в тесен смисъл това са услуги на всеки конкретен сектор от туристическата индустрия; в широк
смисъл това е съвкупност от стоки и услуги, които изграждат туристическото пътуване или имат
пряко отношение към нея. Туристическият продукт представлява комплекс от туристически услуги,
които се предоставят на туриста посредством туроператори и турагенти.
Извод по точка I.1: При изследване на понятието пазар на туристически услуги като
икономическа категория, докторантът е стигнал до извода, че той е резултат от развитието на
туристическата индустрия и от производството на туристически услуги, осъществява се от
туристически организации, предприятия и частни лица, които се занимават с дейност в сферата на
услугите. Социално-икономическият характер на пазара на туристически услуги се състои в тяхното
нарастващо влияние върху републиканската икономика и намира изражение посредством такива
показатели като заетост на населението, валутни постъпления, производство на стоки, които са
допълнение към туристическите услуги, развитие на строителството и на други икономически
отрасли, както и на социалното развитие на обществото, повишаване на нивото на физическо и
психическо здраве на населението.
Логиката на развитието на пазарните отношения в сферата на туризма води до поставяне и
решаване на такива задачи като изучаване и сегментиране на туристическия пазар, качествена и
количествена оценка на платежоспособното търсене на туристически услуги, позициониране на
туристическите услуги на пазара, използване на средства за комуникация и стимулиране на
продажбите.
По такъв начин нарастващото развитие на различните видове туризъм може да бъде средство
за постигане на просперитет на местната общност, тъй като е способно да осигури на местната
икономическа система необходимите за нейното развитие средства, капитал, активен потребителски
пазар, трудови ресурси, които могат да бъдат използвани за изграждане и развитие на нови
икономически отрасли, способни да създадат силна икономическа система, със собствен
индустриалиен и научен потенциал, по-устойчива към промените в международната ситуация.
I.2. Технология на организацията на туризма и нейните функции
Организацията на туризма е съставна част от националната икономическа система, комплекс
от предприятия в сферата на услугите, осигуряващи изпълнение на три основни функции:
- производство на национален туристически продукт;
- управление на националния туристически продукт;
- лансиране и продажба на националния туристически продукт на неговите преки
потребители10.
Основните функции на туризма включват:

9

В.А. Кварталнов, И.В. Зорин, П.А. Виноградов и др. Икономика на туризма. Мениджмънт на туризма. М50. М.: Финанси и статистика, 2004. - 320 с.
10
Лекционен комплекс по дисциплината «Технология на изходящия и входящия туризъм». Издание на Южно
Казахстански държавен университет «М. Ауезов».

8

а) функция на почивка, свързана със задоволяване на потребността от възстановяване на
физическите и психически сили;
б) оздравителна функция, свързана с подобряване на здравословното състояние в резултат на
туристически пътувания, например в санаторни заведения;
в) възпитателна функция, която се отнася до съвкупността от ефекти и дейност, насочена
към развитие на човека (туриста) в процеса на туристическото пътуване;
г) икономическа функция, произтичаща от факта, че туризмът в частност е фактор,
допринасящ за икономическото развитие на територията на туристическия обект;
д) учебна функция (например познавателна, образователна), свързана с опознаване на света,
приодобиване на опит;
е) функция по опазване на природата, която произтича във връзка с опазване на обекти на
природно наследство за развитие на туризма (например национални паркове), както и изграждане на
екологично съзнание сред туристите;
е) политическа функция, например чрез изграждане на имидж на страната в чужбина;
ж) градоустройствена функция, произтичаща от процеса на туристическа урбанизация и
развитие на градовете;
с) етническа функция, която съпътства пристигането на лицата (емигранти или техни
потомци) в страната на предците.
Програмата на туристическото пътуване трябва да бъде гъвкава и да може да се адаптира
към потребностите на туристическите групи от различни страни и различни възрастови категории.
Затова трябва да бъдат предвидени няколко варианта за настаняване на туристите (както според
хотелската категория, така и по категория хотелски стаи), различни възможности за оперативна
промяна в последователността на предоставяне на туристически услуги във връзка със закъсняло
пристигане на туристите на сборния пункт (затова в повечето случаи не се планират екскурзионни
програми в първия ден от туристическото пътуване)11.
На практика разработката на маршрути мoжe да се извършва в зависимост от ширoк спектър
принципи, oбусловени от същността на сaмoтo пътуване и в частност следва да се използва подход
при систематизиране и структуриране на прoцeсa, където се разглеждат организационните
хaрaктeристики, свързани с oргaнизaцията на пътувания, излети, екскурзии и др. в рамките на
програмата на туристическото пътуване.
Рeзултaт на разработката са тeхнoлoгичните дoкумeнти, в които се отрежда определена роля
на тeхнoлoгичните кaрти за туристическо пътуване, инструкции, прaвилa, рeглaмeнти. При
разработване на прoцeса на изграждане на туристическата услуга, цялата състaвнa чaст на
планираното туристическо пътуване трябва да намери отражение в съответните документи.
Пo време на пътуване, в зaвисимoст oт придвижването по мaршрут, се рaзграничават
линeйни, пръстеновидни, рaдиaлни и кoмбинирани типове мaршрути.
Извод по точка I.2: В процеса на организация на туризма следва да се отчита съвкупността
от множество фактори и показатели за успешна организация и функциониране на туризма на
територията на Република Казахстан, тъй като организацията на туризма е съставна част от
националната икономическа система. Осoбeнoстите при разработката на туристически услуги се
състоят в осигуряване на oптимaлна прoгрaма за обслужване по протежение на маршрута, като
последователността на неговата разработка е слoжнa мнoгoстепенна прoцeдурa, за която са
характерни дoстъпнoст, съдържaтeлнoст, функциoнaлнoст, мнoгoaспeктнoст, кoмфoрт и
инфoрмираност.
Разработеният туристически мaршрут и тeхнoлoгична кaртa осигуряват на потребителя
пълна прeдстaва за кaчeството и кoличeството на туристическите услуги, oбeма на туристическо
oбслужване по време на предлагания мaршрут, служи за калкулация на стoйността на
туристическото пътуване. При това за успeшнoто рaзвитиe на републиканския туристически
кoмплeкс и рaзширяване на износа на туристически услуги е необходимо aктивнo държавно
учaстие, при което вaжнa рoля има дeйността на нaциoнaлните туристически aдминистрaции.
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Д.К. Исмаев: Организация на входящия туризъм в Руската Федерация: учебно помагало. – М.: МАТГР,
2009.-376 с.
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I.3. Чуждестранен опит в развитието на туризма
Тенденциите на международния пазар на туристически услуги са характеризирани от
експертите на Световната организация по туризъм по следния начин:
- показателите за прираст в обема на туристическите услуги средно ще възлизат на 3,7%
годишно;
- ръстът в значителна степен ще бъде реализиран за сметка на изходящия туризъм в страните
от Азия, Европа, Средния Изток, Централна и Южна Америка;
- положителна ситуация ще се наблюдава в страните от Азия, където се повишава нивото на
входящия туристически поток, макар че за останалите райони е характерен среден перспективен
ръст;
- развитието на вътрешния пазар на туристически услуги ще бъде придружено от високи
темпове на ръст;
- увеличава се влиянието на външни фактори върху развитието на туризма като
икономическа стабилност, политическа обстановка, сигурност на пътешествията, тероризъм и т.н.;
- внедряването на иновации ще окаже значително влияние върху ефективното развитие на
туризма: електронна информация, система за компютърни резервации, технологично
усъвършенстване на самолетните превози и системите за комуникация;
- един от водещите фактори, обуславящи изграждането на пазара на туристически услуги, ще
бъде социално-демографската тенденция в различните страни от света;
- очаква се увеличаване в обема на консултантските маркетингови услуги, регулиращи
туристическата политика.
Изследването на регионалната структура на пристиганията и доходите позволява да се
идентифицират следните устойчиви тенденции:
 с бавно темпо се понижава относителният дял на Европа както в обема на приеманите
туристи, така и в доходите, които се генерират от този отрасъл;
 пребиваването в САЩ става по-евтино, отколкото в Европа, и това е свързано с
целенасочена политика на американските туроператори, поели инициатива на международния пазар
на туристически услуги за сметка на намалено ниво на рентабилност на собствената туристическа
предприемаческа дейност;
 с бурно темпо се развива туризмът в страните от Източна Азия и Океания, което се
обяснява не само с уникалните рекреационни ресурси, а и с високо ниво на обслужване и по-ниско
ниво на разходи, отколкото в страните на Европа и Америка.
След разглеждане на влиянието на туристическите услуги върху развитието на социалноикономическите отношения в страните от чужбина12 бяха направени следните изводи:
- наличието на визия и тенденция в развитието на туристическите услуги в развитите чужди
държави в контекста на потребителските предпочитания оказва положително влияние върху
развитието на туристическите услуги в Казахстан. Формулата 3L (национални традиции – пейзаж –
свободно време) удачно се вписва в туристическите услуги, които понастоящем се предоставят в
Казахстан и могат да станат конкурентоспособни на световния туристически пазар;
- туристическите услуги са катализатор на социално-икономическо развитие и икономически
ръст като цяло в развиващите се страни, а туристическият отрасъл е един от основните, които носят
доход за развиващите се страни;
- постоянното повишаване стандарта на живот в развитите страни, които са един от
основните доставчици на туристи, ще влияе положително върху по-нататъшното увеличаване на
туристическия поток в различни дестинации, в това число и в Казахстан.
Също така в страните, които залагат върху развитието на туризма, обикновено се вземат
законови мерки, стимулиращи развитието на туристическата инфраструктура. Затова в повечето
страни се вземат законови решения, спомагащи за привличане на чуждестранни и вътрешни
инвестиции и заеми, например посредством определяне на данъчни облекчения13.

12

Temelkova, М. The leadership in tourism - investment in strategy and growth. XI International Scientific
Conference “Management and Engineering`13”. 2013.
13
За приемане на Програма за развитие на перспективните направления в туристическата индустрия на
Република Казахстан през 2010-2014 г. Постановление на Правителството на Република Казахстан от 11
октомври 2010 година №1048.
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Таблица 1.4. Държавни мерки за подкрепа на развитието на туризма
№
Мерки за подкрепа
1
Подпомагане при предоставяне на парцели за застрояване
2
Подкрепа при използване на маркетингови изследвания
3
Отложени плащания, тоест пренасочване на загубите от началния стадий към периода на
получаване на печалба от проекта
4
Връщане на капиталови вложения при изгодни кредитни лихви
5
Подпомагане при развитие на инфраструктурата за туристически проекти
Източник: съставено от автора
България има достатъчно туристически ресурси, за да може да задоволи както вътрешното,
така и международното търсене на исторически паметници, възможности за плажна почивка и
живописни ландшафти в планинските райони и по Черноморското крайбрежие14, 15.
В крайна сметка, е необходимо да се заимства ефективният опит в развитието на туризма в
рамките на териториални наднационални обединения, като например Митнически съюз или
Евразийска икономическа общност, следвайки примера на страните от Европейския съюз. Това ще
помогне на страните-членки да се насочат към постигане на балансирано развитие на туризма и да
определят приоритетни направления за съвместни мероприятия с цел нарастване на входящия
туризъм в тези страни. Сред тях може да се отбележи улесняване на митническия граничен контрол,
повишаване на сигурността на туристите и защита от нелоялна реклама, информиране за техните
социални права, оптимизация на данъчната политика в участващите страни, взаимно признаване
нивото на квалификация и дипломите за професионална подготовка, оптимизация на застраховането
на туристите и техния автомобилен транспорт, разделяне на ваканционните периоди за намаляване
на натоварването върху туристическата индустрия в пиковите сезони, както и регионално развитие
на туризма с цел неговата популяризация в неразвитите региони на това обединение, които имат
туристически потенциал. Същевременно такова сътрудничество трябва да се изгради по такъв
начин, че да не се намесва в националната политика на всяка от участващите страни, а да изпълнява
само ролята на координатор на туристическата дейност.
Извод по точка I.3: Мнозина чужди държави създават благоприятни условия за
ефективното развитие на туристическата индустрия, а постигнатите резултати осигуряват до
четвърт и дори повече от постъпленията в държавната хазна. Такива страни като Франция, Испания,
Швейцария, Италия, и дори бившите социалистически страни Унгария и Чехия, ежегодно получават
от туристическата индустрия от 15% до 35% от брутния национален продукт.
За Република Казахстан най-значим и важен, според докторанта, от практическа гледна
точка, е опитът в развитието на туризма в такива страни като Гърция, България, Малта и Мексико.
Изучаването на този челен опит, адаптацията и неговото внедряване в казахстанската туристическа
индустрия ще позволи на нашата страна не само да стане разпознаваема в очите на обществеността
и да разшири обема на пристиганията на чуждестранни граждани, а и значително да увеличи
съвкупния доход от международен туризъм към 2020 година с не по-малко от 25% спрямо нивото от
2009 г.
Изводи по първа глава
- Пазарът на туристически услуги като икономическа категория е резултат от развитието на
туристическата индустрия и на производството на туристически услуги, които са съвкупност от
услуги, генерирани от различните сектори на туристическата индустрия. Туристическият пазар е
способен да осигури на икономическата система необходимите за нейното развитие средства,
капитал, потребителски пазар, трудови ресурси, които се използват за изграждане и развитие на

14

Temelkova, М., Bakalov, I. Тhe Relation „Competitiveness – Leadership” in Bulgarian Tourism Industry. XIII
International Scientific Conference “Management and Engineering`15”. 2015.
Темелкова, М. Съпоставка между профила на туристите, посещаващи морските курорти на България и
Гърция. XIV International Scientific Conference “Management and Engineering`16”. 2016.
15
Темелкова, М. Съпоставка между профила на туристите, посещаващи морските курорти на България и
Гърция. XIV International Scientific Conference “Management and Engineering`16”. 2016.
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нови икономически отрасли, създаващи силна икономическа система със собствен индустриален и
научен потенциал, устойчива към промени в международната ситуация.
- В процеса на организация на туризма, която е съставна част на националната икономическа
система, следва да се отчита съвкупността от множество фактори и показатели, позволяващи
успешното функциониране на туризма на територията на Република Казахстан. Осoбeнoстите в
разработването на туристически услуги формират слoжна мнoгoстепенна прoцeдура, която
осигурява oптимaлна прoгрaма за обслужване по врееме на маршрута.
- Разработеният туристически мaршрут и тeхнoлoгична кaртa дaват на потребителя пълна
прeдстaва за кaчeството и кoличeството на туристическите услуги и са база за калкулиране
стoйнoстта на туристическото пътуване. Успeшнoто рaзвитиe на републиканския туристически
кoмплeкс и рaзширяването на износа на туристически услуги изискват aктивнo държавно учaстие,
при което вaжнa рoля играе дейността на нaциoнaлните туристически aдминистрaции.
- Редица чужди държави създават благоприятни условия за ефективно развитие на
туристическата индустрия, чиито резултати осигуряват до четвърт и дори повече от всички
постъпления в държавната хазна.
ВТОРА ГЛАВА: СЪВРЕМЕННО СЪСТОЯНИЕ НА РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА В
РЕПУБЛИКА КАЗАХСТАН
II.1. Анализ на развитието на туризма в Република Казахстан
В рамките на стратегическия план за развитие на Казахстан до 2020 година туризмът е
обособен в отделен клъстър и е включен в списъка с приоритетни направления за развитие на
икономиката на страната.
Положителният опит в развитието на туристическия отрасъл за сметка на държавна
подкрепа в такива страни като Турция, Малайзия, Тайланд и ОАЕ е пример за най-ефективна
стратегия за развитие на туризма и демонстрира, че развитието на тази индустрия оказва
положително влияние върху всички икономически сектори в страната16.
В съвременния свят туризмът представлява високодоходна и динамично развиваща се
индустрия. По последни данни на Световната организация по туризъм (отчет за 2016 г.), в световния
износ на стоки и услуги туризмът заема трето място (7%) след износа на гориво и химическа
продукция. През 2015 година по показатели за износ туризмът е изпреварил хранително-вкусовия и
автомобилния отрасъл. В някои развити страни туризмът заема първо място в износа на стоки и
услуги. По данни на WTTC за 2015 година, относителният дял на туризма в световния БВП възлиза
на 10%, всеки единадесети човек в света работи в туристическата сфера, а броят на международните
туристически пристигания е 1 186 млн., като за година е нараснал с 52 млн.
Република Казахстан с нейната обширна територия, добро географско местоположение
между Европа и Азия, богато културно-историческо наследство и традиции, които са се запазили до
ден днешен, има всички основания за успешно развитие на туризма.
През 2014 година брутната добавена стойност (БДС) на туристическия отрасъл на Казахстан
възлиза на 791,6 млрд. тенге, т.е. с 49,2% повече спрямо предходната година. Като цяло, през
периода 2011-2014 г. БДС на туризма се е увеличила с 217,4%. Към края на 2015 година
относителният дял на туристическия отрасъл в БВП на РК възлиза на 0,6%. За сравнение, през 2012
година делът на туризма в БВП на Турция достига 10,9%, в БВП на ОАЕ – 14.3%.
Броят на заетите в туристическия отрасъл на РК намалява двойно – от 70,8 хил. души през
2014 година до 35,4 хил. души през 2015 година.
Обемът на произведената продукция и предоставените услуги в сферата на туризма за
година се е увеличил с 12,1% и е бил в размер на 226 505,4 млн. тенге през 2015 година. Доходът от
реализация на продукция и предоставяне на услуги в сферата на туризма се е увеличил с 3,5% от
2014 година и е възлизал на 212 820,0 млн. тенге през 2015 година.
В Казахстан преобладава изходящият туризъм. Броят посетители, напуснали страната, е 1,8
пъти по-голям от броя посетители, дошли в страната.
През последните пет години рязко нараства броят посетители в сферата на изходящия и
вътрешния туризъм. Така, по данни за 2015 година в сравнение със същия период от миналата
година се наблюдава нарастване с 3,0% и респ. 17,3% , т.е. 10450,0 хил. души и респ. 4134,5 хил.
16

Temelkova, М., Bakalov, I. Factors Determining the Leadership of Tourist Destinations Marmaris, Bodrum,
Fethiye, Rhodes and Kos on the Global Market. Asian Journal of Business and Management, 5/2014.
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души. Но независимо от увеличения брой посетители в сферата на входящия туризъм, в сравнение
със същия период от 2014 година има спад със 7,4%.
През 2015 година делът на пътуванията с лични цели възлиза на 83,8% от общия брой
пътувания до Казахстан, броят пътувания с бизнес и професионални цели – 16,2%. При това делът
на частни пътувания е 90,0% от пътуванията с лични цели (транзитни – 9,1%, туризъм – 0,9%). В
периода от 2011 до 2015 г. се наблюдава стабилен ръст в броя на изходящите туристи – от 8,0 млн.
души през 2011 година до 11,3 млн. души през 2015 година. Броят входящи туристи през
разглеждания период варира, като нараства от 5,7 млн. души през 2011 до 6,8 млн. души през 2013
година, показателят намалява до 6,3 млн. души през 2014 година, след което отново се увеличава до
6,4 млн. души през 2015 година.
По налични данни, делът на вътрешния туризъм в РК през 2011 година е 25% (68% –
изходящ, 7% – входящ). Развитието на вътрешния туризъм оказва положително влияние върху
социо-икономическата ситуация в страната: първо – това е възможност за използване на паричните
постъпления от вътрешния туризъм за целите на националната икономика, второ – растат
патриотизмът и гордостта на гражданите с тяхната страна.
През 2015 година курортните зони са били посетени от 3129,9 хил. вътрешни и 679,0 хил.
входящи туристи.
Таблица 2.1. Основни показатели на туристическата дейност през 2014-2015 г.
Видове туризъм

Брой обслужени посетители според вида туризъм,
хил. души, в това число:
изходящ

входящ

вътрешен

през 2015 година
Общо
в това число
средства за подслон

10 450,0

6 332,7

4 134,5

-

679,0

3 129,9

-

68,0

272,1

-

313,9

732,5

санаторно-курортни заведения**
специално охраняеми природни
територии**
през 2014 година
Общо

10 143,7
6 841,1
3 524,1
*оценка по данни на статистическото наблюдение "Основни показатели в здравеопазването в
Република Казахстан" и Министерство на селското стопанство на Република Казахстан
Източник: съставено от автора
Броят средства за подслон, предлагащи настаняване, е 2056 единици, в които има 49,1 хил.
хотелски стаи, а капацитетът за едновременна заетост е 109,1 хил. легла. От тях са обслужени 3,8
млн. души и са предоставени услуги на стойност 72,6 млрд. тенге. Обемът на услугите в средствата
за подслон (с изключение на ресторантьорски услуги) по съпоставими цени през отчетния период в
сравнение със същия период през предходната година се е увеличил с 21,6%. Броят средства за
подслон в курортните зони е 567 единици, броят на хотелските стаи – 11102, обемът предоставени
услуги – 6553,3 млн. тенге. Данните за курортните зони са представени по средства за подслон, без
да се включва в тях индивидуалният туризъм. В Република Казахстан, от гледна точна на обслужени
посетители в средствата за подслон в сферата на вътрешния туризъм, през последните три години се
наблюдава стабилен ръст, като през 2015 година в сравнение със същия период през 2014 година
увеличаването е било с 408 162 души.
Ежегодният среден ръст в броя обслужени посетители в средствата за подслон е 315,0 хил.
души през 2014 г., като най-висок ръст е регистриран през 2015 година - 501,1 хил. души или 15,1%.
Ако този показател се разгледа по регионите на република Казахстан, може да се отбележи, че през
последните три години стабилен ръст се осигурява от Алматинска, Западно-Казахстанска,
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Жамбилска, Карагандинска, Костанайска, Кизилординска, Южно-Казахстанска, ИзточноКазахстанска област и град Астана.
Промяната в динамиката в Актюбинска област през 2015 година, в сравнение със същите
периоди през 2014-2013 г., показва увеличаване с 18,1% и респ. 7,9%.
През последните три години лидер по обслуживане на посетители в средствата за подслон за
нерезиденти е град Алмати, а през 2015 година град Астана заема втора позиция, изпреварвайки
Атирауска област, която през предходните 2013-2014 г. също заема втора позиция. През 2015 година
в Атирауска област са регистрирани резултати, по-ниски спрямо 2013 година. Независимо от
колебанията през последните три години, в Актюбинска област през 2015 година се регистрира
значителен ръст, който надвишава прага от 10 000 души, в сравнение със същите периоди през 20142013 г. – с 18,1% и респ. 7,9%.
В периода 2013-2015 г. прагът от 5 000 души не е надвишен в следните области: Алматинска,
Жамбилска, Кизилординска и Северо-Казахстанска.
Таблица 2.2. Обслужени посетители в средствата за подслон в сферата на входящия туризъм
(нерезиденти)*
(брой души)
2013 г.
2014 г.
Региони
Република Казахстан
519 222
586 038
Акмолинска
3 616
9 260
Актюбинска
9 327
8 520
Алматинска
1 342
1 065
Атирауска
110 362
122 074
Западно-Казахстанска
7 698
13 241
Жамбилска
1 155
1 290
Карагандинска
13 691
15 918
Костанайска
5 947
6 820
Кизилординска
1 450
1 262
Мангистауска
32 835
29 162
Южно-Казахстанска
8 012
14 638
Павлодарска
8 082
7 835
Северно-Казахстанска
3 982
3 145
Източно-Казахстанска
18 317
18 846
гр. Астана
103 305
109 952
гр. Алмати
190 101
223 010
* с включени еднолични търговци, занимаващи се с настаняване на посетители
Източник: съставено от автора

2015 г.
679 018
13 678
10 061
748
99 688
11 813
1 905
17 832
7 516
1 754
29 870
10 750
7 122
3 459
19 279
155 327
288 216

Таблица 2.5. Брой обслужени нерезиденти от субектите в туристическата индустрия
(хил. души)
2015 г. в %
Години
спрямо
Субекти
2006
2007
2008
2009
2015
2006 г.
Туристически организации
56,3
62,2
38,0
31,3
63,5
112,8
Средства за подслон
351,4
579,0
580,7
513,6
677,5
192,8
Санаторно-курортни
95,5
90,8
126,1
65,1
86,8
90,9
заведения
Специално охраняеми
173,5
168,2
179,5
153,9
182,5
105,2
природни територии
Културни учреждения
1304,1
1355,1
1121,4
1325,3
1524,9 116,9
Източник: Съставено от автора по данни на Комитета по статистика при Министерството на
националната икономика на Република Казахстан
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Стабилен ръст през 2013-2015 г. според показателя «обслужени посетители в средствата за
подслон» (входящ и вътрешен туризъм) е осигурен от Жамбилска, Карагандинска, Костанайска,
Източно-Казахстанска област и град Астана. По тези показатели в рамките на анализирания период,
постоянно колебание в показателите се наблюдава в Актюбинска, Атирауска, Мангистауска област,
най-ниски показатели – в Жамбилска, Кизилординска и Северно-Казахстанска област.
През 2014 г. броят чуждестранни туристи в Казахстан е 6,8 млн. души или с 81,1% повече
спрямо 2010 г. (с включени данни, предоставени от Граничната служба при Комитета по национална
сигурност на Република Казахстан). Броят обслужени чуждестранни туристи, пристигащи в
Република Казахстан в периода от 2010 г. до 2015 г. продължава стабилно да се увеличава. Особено
забележим ръст се регистрира в периода 2010-2012 г.
През 2015 година в сравнение с 2006 година се наблюдава увеличаване на броя обслужени
чуждестранни туристи с 12,8 % в средствата за подслон и с 16,9% в културните учреждения.
Увеличеният брой обслужени туристи в средствата за подслон и културните учреждения се
обяснява с техния относително бърз темп на възстановяване след световната финансова криза.
За повишаване на останалите показатели до нивото от докризисния период е нужно повече
време и допълнителна подкрепа от страна на държавата.
През 2015 година чуждестранните посещения в Казахстан са с цел бизнес и професионални
ангажименти (512,1 хил. души), с цел разнообразяване на свободното време, рекреация и почивка
(52,4 хил. души), с цел посещаване на познати и роднини (15465 души).
При сравняване на данните с 2009 година става очевидно, че през 2015 година броят
чуждестранни туристи, пътуващи с бизнес цел, се е увеличил с 60,5%, което се обяснява с
провеждане на множество конгресно-делови мероприятия на международно ниво на територията на
Република Казахстан. През 2015 година сред страните извън ОНД, по брой пристигнали в Казахстан
туристи особено място заемат КНР – 228,6 хил. души (36%), Германия – 79,6 хил. души (12%),
Турция – 105 хил. души (16%), САЩ – 25,8 хил. души (4%), Италия – 14,6 хил. души (2,3%),
Великобритания – 23,0 хил. души (3,4%), Индия – 10,7 хил. души (1,6%), Франция – 10,9 хил. души
(1,7%), Южна Корея – 20,4 хил. души (3,2%), Полша – 9,2 хил. души (1,4%)17.
Такава е ситуацията и през 2015 година, което позволява да се твърди, че тенденцията към
увеличаване броя на туристическите пътувания до Казахстан от развитите страни се е стабилизирала
и е резултат от работата по популяризиране на страната на международния туристически пазар като
нова и перспективна туристическа дестинация.
Общият брой на всички чуждестранни граждани, пристигнали в Казахстан през 2015 година,
възлиза на 6 332,7 хил., т.е. с 54,6% повече спрямо 2011 година. Повечето чуждестранни граждани
пристигат от трите съседни държави: Република Узбекистан (33,3%), Руска Федерация (27,8%) и
Киргизка република (20,7%). Основните причини са частни (65,9%), служебни (19,9%) и транзитни
пътувания (14,2%). Много от чуждестранните посетители, пристигащи в републиката, отсядат в
семействата си или при приятели, минават транзитно или пристигат за един ден (еднодневни
посетители)18.
Основни региони за чуждестранни посещения са били и продължават да бъдат градовете
Алмати, Астана, Атирау и градовете от Великия път на коприната. Това са 70-75% от входящия
туризъм. Тук са концентрирани най-известните за чужденците забележителности и е налице
туристическа инфрактруктура, която почти отговаря на техните изисквания.
Както стана видно от проведения анализ, повишено търсене на различни видове туризъм в
Република Казахстан се наблюдава през 2001 - 2008 г. През 2009 - 2010 г. се наблюдава спад, чиято
причина е свързана с икономическата криза. Започвайки от 2011 година, се възобновява
повишаването на туристическо търсене, като достига рекордно равнище през 2015 година. През този
период се регистрира прираст на туристически пристигания и на броя нощувки съответно с 9,9 % и
8,1 %:
- от 43 298 посетители през 2001 година на 3 80,8 хил. посетители през 2015 година;
- от 1 250 649 нощувки през 2001 година на 7 213295 нощувки (леглоден) през 2015 година.
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През 2015 година структурата на туристическите пристигания се характеризира със следните
показатели:
- по вид средства за подслон: 84,5% посетители отсядат в хотели (41% посетители – в
категорийни хотели, 42% посетители – в хотели без категория), 16,6% посетители – в други средства
за подслон;
- по региони: 35,9% посетители са регистрирани в градовете Астана (18,3%) и Алмати
(17,6%), в Източно-Казахстанска област – 11,7%, в Акмолинска област – 7,5%, в Атирауска – 7,0%, в
Костанайска – 5,5% и други области – 32,4% посетители;
- по държава на произход: 82,8% - казахстански посетители, сред посетители - нерезиденти
(586 038 души) – 26,6% посетители от Руската Федерация, 12,1% посетители от Обединено
Кралство Великобритания, 7,1% посетители от Съединените Американски Щати, 6,9% посетители
от Република Турция, 5,6% посетители от Италия, 5,2% посетители от Германия, 4,4% посетители
от Китайска Народна Република и 32,1% посетители от други държави;
- според целтите на пътуването: бизнес и професионални – 59,9%, ваканция и почивка –
33,7%, посещаване на приятели и роднини – 4,0%, с други цели – 2,4%. Следва да се отбележи, че в
сравнение с чуждестранните посетители, казахстанците повече са пътували с цел почивка и
ваканция (39,0%), докато нерезиденти – предимно с бизнес и професионална цел (87,4%).
Както е видно от гореизложеното, туризмът в Казахстан залага предимно на местното
население, а също на бизнес и професионални пътувания на чуждестранни граждани.
Броят посетители в сферата на изходящия туризъм през 2015 година е
10449,9 хил. души, т.е. със 73,6 % повече спрямо 2011 година, което допринася за отрицателно
туристическо салдо в платежния баланс на държавата. Докато Република Казахстан продължава да
бъде «туристически донор» за такива държави като Турция, КНР, Обединени Арабски Емирства,
Кралство Тайланд, където туризмът се развива с доста бързи темпове, създават се допълнителни
работни места, формира се положително салдо на платежния баланс и се подобрява
благосъстоянието на местното население.
В обобщение на проведения анализ се дотига до извода, че сред основните причини, които
затрудняват ефективното развитие на туристическата индустрия в Казахстан са:
- слабо развита туристическа инфраструктура (инженерна, транспортна и социална), трудна
достъпност на туристическите обекти, ниско ниво на обслужване в местата за почивка, малък брой
крайпътни обекти и ниско качество на обслужване;
- недостиг на квалифицирани кадри в туристическата индустрия, в това число и
академичният характер на образованието – несъответствие между образователните програми и
изискванията на трудовия пазар, нуждите на производството, очакванията на работодателите и т.н.;
- ниско равнище на нормативно регулиране в сферата на развитие на туризма и
хотелиерството, липса на законови правила за регулиране на социалния туризъм и система на
туристически сертификати, липса на мерки за данъчно стимулиране с цел развитие на туризма;
- наличие на административни бариери и инструменти на държавна подкрепа, изискващи понататъшно усъвършенстване;
- ниско ниво на реализация потенциала на казахстанския туризъм, доколкото развитието на
туризма в значителна степен зависи от създаване на конкурентоспособен туристически комплекс със
съответстваща инфраструктура с транспортно-логистична система, който да има определен принос в
икономическия ръст на страната за сметка на данъчни постъпления в бюджета, приток на
чуждестранна валута, увеличаване на работните места, както и осигурен контрол с оглед на
рационално използване на културното и природно наследство.
Международният опит показва, че активна държавна политика, насочена към създаване на
условия за развитие на туристическата инфраструктура, привличане на частни инвеститори,
изграждане на нормативна правна база, осигуряваща благоприятни икономически условия за
дейността на субектите в сферата на туристическата индустрия, позволяват на туристическия
отрасъл да заеме важно място в социално-икономическото развитие на страната. Също така
световният опит потвърждава, че страните, в които активно се развива туризмът, насочват
значителни бюджетни средства за реализация на национални проекти и програми, осигурявайки на
своите граждани качествени туристически услуги19.
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По такъв начин всички усилия, ангажирани за ефективното развитие на туристическата
индустрия, в най-близка перспектива ще съдействат за превръщане на Република Казахстан в едно
от най-популярните и атрактивни места за туристи в Централно-Азиатски регион. Затова
държавната подкрепа в сферата на развитие на туристическата индустрия е необходимо условие за
устойчиво развитие на отрасъла.
Извод по точка II.1: Посредством анализ на динамиката в развитието на туризма в
Република Казахстан може да се проследи неговото постепенно възстановяване след световната
финансова криза по всички показатели за неговото развитие. Тенденцията на увеличаване в броя
туристически пътувания до Казахстан от развитите страни видимо се е стабилизирала и неин
резултат е популяризиране на страната на международния туристически пазар като нова и
перспективна туристическа дестинация. Обемът туристически услуги през последните 5 години се е
увеличил с 11% и възлиза на 6,5 млрд. тенге, при това 40,8% е делът на средствата за подслон. През
последните три години се наблюдава стабилен ръст, като през 2015 година спрямо същия период
през 2014 година е регистрирано увеличение с 408,1 хил. души.
Сред основните причини, които затрудняват ефективното развитие на туристическата
индустрия в Казахстан са: слабо развитие на туристическата инфраструктура, трудна достъпност на
туристическите обекти, ниско ниво на обслужване в местата за почивка, малък брой крайпътни
обекти и с ниско качество на обслужване, недостиг на квалифицирани кадри, ниско равнище на
нормативно регулиране в сферата на развитие на туризма и хотелиерството, липса на мерки за
данъчно стимулиране с цел развитие на туризма, наличие на административни бариери и
инструменти на държавна подкрепа, ниско ниво на реализация потенциала на казахстанския
туризъм. Ноезависимо от огромния си потенциал, Казахстан заема на световния туристически пазар
далеч не най-доброто място20.
Стабилен ръст през 2013-2015 г. според показателя «обслужени посетители в средствата за
подслон» (входящ и вътрешен туризъм) е осигурен за сметка на Жамбилска, Карагандинска,
Костанайска, Източно-Казахстанска област и град Астана. По тези показатели в рамките на този
анализиран период, постоянно колебание в показателите се наблюдава в Актюбинска, Атирауска,
Мангистауска област, най-ниски показатели – в Жамбилска, Кизилординска и Северно-Казахстанска
област.
II.2. Фактори, оказващи влияние върху ефективното развитие на туризма и неговите
проблеми в Република Казахстан
Като сложна социално-икономическа система, туризмът е подложен на влияние от страна на
многобройни фактори, чиято роля във всеки един момент може да бъде различна както по сила, така
и по продължителност на въздействие върху развитието на туризма21. Затова тяхното отчитане е
обективно необходимо за организацията на ефективна туристическа дейност. Специалистите
отбелязват, че за успешното развитие на туризма преди всичко е необходимо наличие на факторите,
изброени в таблица 2.6.
Таблица 2.6. Базови фактори за развитие на туризма
Културно-исторически
Природни ресурси
Туристическа
потенциал
инфраструктура
Исторически и архитектурни
паметници, музеи, различни
паметни
места,
културноразвлекателни обекти

Ландшафт
на
местността, климат,
екологични условия,
хидроминерални
ресурси и т.н.

Сфера на услугите,
хотели, гостилници,
къмпинзи,
пансионати,
ресторанти, кафе и
т.н.

Кадрови ресурси
Подготвени
специалисти
областта
туристическата
индустрия

в
на

Източник: съставено от автора
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За развитието на туристическата инфраструктура в страната и за постигането на устойчив
приток туристи, с оглед спецификата на националния туристически продукт, е необходимо:
- развитие на пътно-транспортната инфраструктура за общо ползване и за задоволяване на
туристически потребности;
- развитие на съпътстващата инфраструктура: водо-, електроснабдяване, канализация и
система за отстраняване на твърди отпадъци, телекомуникации в съществуващите и потенциални
туристически зони;
- създаване на туристически комплекси, етнографски музеи и зони за почивка;
- реставрация и музеефикация на културно-историческите и етнографски паметници;
- разработка на проекти и строителство на туристически обекти, в това число средства за
подслон от среден и малък мащаб, с оглед на осигуряване на целогодишно използване на
природните ресурси на Казахстан22.
По такъв начин важността на развитието на инфраструктурата за целите на туризма трудно
може да бъде надценена, тъй като тя е един от основните фактори при избор на туристическа
дестинация, и именно от степента на развитие на инфраструктурата в страната, като цяло или в
отделния регион, ще зависи атрактивността на държавата за потенциалните туристи. В тази връзка,
за развитие на туризма, както и за увеличаване потока на чуждестранни туристи, повечето страни
насочват усилия на първо място в към развитие на инфраструктурата. Развитието на казахстанския
туризъм е възможно благодарение на развита туристическа инфраструктура и всестранна подкрепа
на частни инициативи от страна на държавата.
Извод по точка II.3: Решаването на инфраструктурни проблеми има едромащабен характер,
изискващ значителен обем финансиране и обединени усилия от страна на държавата и
предприемаческите структури, за което е необходимо да се разработят мероприятия и да се вземат
съответните мерки за по-активно партньорство между държавата и частния бизнес.
За по-нататъшното развитие на туризма в Казахстан е целесъобразно да се прилага кадрови
механизъм, включващ две системи за подготовка23, където всяка от тези системи трябва да има по
три образователни нива (висше - институционално-управленско, средно - управленскотехнологично и начално - технологично - изпълнително).
По прогнози на докторанта, към 2020 година броят пристигания в страната ще бъде
приблизително 8.2 млн., при туристически престой със средна продължителност 4 дни,
съответстващи на 32.4 млн. нощувки, а общият брой места ще бъде 200 хил. спрямо 81 хил. към
настоящия момент. По предварителни данни ще са необходими 15% управленски кадри, 10%
квалифициран технически персонал, 75% технически персонал.
Изводи по втора глава
- След световната финансова криза се забелязва постепенно възстановяване в развитието на
туризма по всички показатели. Съществено се е стабилизирала тенденцията на увеличаване в броя
на туристическите пътувания до Казахстан от развитите страни, чийто резултат е популяризиране на
страната на международния туристически пазар като перспективна туристическа дестинация. През
последните 5 години обемът на туристическите услуги нараства с 11% и възлиза на 6,5 млрд. тенге,
при това 40,8% е делът на средствата за подслон. През последните три години се наблюдава
стабилен ръст в броя на туристите, който през 2015 година спрямо същия период през 2014 година
се е увеличил с 408,1 хил. Души.
- Сред основните фактори, които затрудняват ефективното развитие на туризма, са: слабо
развитие на туристическата инфраструктура, трудна достъпност на туристическите обекти, ниско
ниво на обслужване в крайпътните обекти, недостиг на кадри, ниско равнище на нормативно
регулиране в сферата на развитие на туризма и хотелиерството, липса на мерки за данъчно
стимулиране с цел развитие на туризма, наличие на административни бариери и инструменти на
държавна подкрепа, ниско ниво на реализация потенциала на казахстанския туризъм. Но независимо

22

За Концепцията за развитие на туризма в Република Казахстан: Постановление на Правителството на РК от
06.03.2001 № 333. –САПП РК, 2001.- №10.- Ст. 109.
23
А.Н. Мухаметжан: Проблеми в развитието на туризма в Република Казахстан на съвременен етап. Астана.
2010.
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от огромния си потенциал, Казахстан заема на световния туристически пазар не особено добра
позиция.
- През 2012 -2015 г. стабилен ръст според показателя «обслужени посетители в средствата за
подслон» е осигурен за сметка на Жамбилска, Карагандинска, Костанайска, Източно-Казахстанска
област и град Астана. В рамките на този период постоянно колебание в показателите се наблюдава в
Актюбинска, Атирауска, Мангистауска област, най-ниски показатели – в Жамбилска,
Кизилординска и Северно-Казахстанска област.
- Ефективното развитие на туризма се възпира от редица фактори, сред които са: образът на
Казахстан като страна, неблагоприятна за туризъм, редът за издаване на визи, несъвършена
туристическа инфраструктура, слаби усилия на регионално ниво в посока на създаване на
благоприятен инвестиционен климат, ниско ниво на обслужване във всички сектори на
туристическата индустрия, несъпоставимост между цена и качество на туристическо обслужване,
високо ниво на физическа амортизация на материалната база в средствата за подслон.
- За подобряване на ситуацията в туристическата индустрия са необходими: оптимизация на
ценообразуването и по-ниски цени за настаняване, създаване на механизъм за преференции и
дългосрочно кредитиране на туристически организации, съдействие на държавата при предоставяне
на парцели за застрояване с туристически обекти, развитие на пътно-транспортната инфраструктура
и съпътстващата инфраструктура. Всичко изброено, взето заедно, ще спомага за максимално бързо и
резултатно създаване на високодоходна, атрактивна както за местното население, така и за
чуждестранните граждани модерна туристическа индустрия в Казахстан 24.
- Решаването на инфраструктурни проблеми има широкоспектърен характер, изискващ
значителен обем финансиране и обединени усилия от страна на държавата и предприемаческите
структури, за което трябва да се разработят мероприятия, свързани с вземане на мерки за по-активно
партньорство между държавата и частния бизнес.
- За по-нататъшното ефективно развитие на туризма в Република Казахстан е целесъобразно
да се прилага кадрови механизъм, включващ две системи за подготовка, където всяка от тези
системи трябва да включва три образователни нива (висше - институционално-управленско, средно
- управленско-технологично и начално - технологично - изпълнително). Прогноза, генерирана от
докторанта сочи, че към 2020 година броят пристигания в страната ще бъде приблизително 8.2 млн.,
при средна продължителност на туристическия престой 4 дни, съответстващи на 32.4 млн. нощувки,
а общият брой места ще бъде 200 хил. спрямо 81 хил. към настоящия момент. По предварителни
данни ще са необходими 15% управленски кадри, 10% квалифициран технически персонал, 75%
технически персонал.
ТРЕТА ГЛАВА: ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ ЗА ЕФЕКТИВНО РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В
РЕПУБЛИКА КАЗАХСТАН
III.1. Модел за ефективно развитие на туристическата индустрия в Република Казахстан
В условията на бързо променяща се пазарна конюнктура ефективността на стратегическото
планиране на развитието на туристическата индустрия в голяма степен зависи от степента на
комплексната оценка на силните и слаби страни в развитието на пазара на туристически услуги. За
формирането на комплексна оценка в дисертацията е извършен SWOT-анализ на пазара на
туристически услуги.
Таблица 3.1. Комплексен SWOT-анализ на туристическата предприемаческа дейност
в Република Казахстан
Силни страни
Слаби страни
1. Политическа стабилност
1.
Недостатъчна
последователност
в
2. Наличие на природни ресурси
реализацията
на
предприемаческата
3. Широк обхват на средното и висшето инициатива
образование
2. Липса на система за координация на
4. Политическа подкрепа от държавното национално, регионално и отраслово ниво
ръководство,
насочена
към
мерки
за (липса на формализирани подходи в работата
повишаване
на
ефективността
и на регионално ниво)
3. Ниско начално технологично и управленско
конкурентоспособността на икономиката
24

Материали от VII Международна научна конференция за млади учени «Наука и образование - 2011». 2011. Астана
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5. Силна вертикална структура на властта,
основана върху строга субординация и
дисциплина в държавните органи
6. Наличие на финансова инфраструктура
7. Наличие на опит в рисковото и проектно
финансиране на иновационните проекти

Възможности
1.
Повишаване
на
ефективността
на
предприемаческата инициатива за сметка на
подобрено взаимодействие между туризма,
финансите и науката
2. Стремеж към развитие на туристическата
индустрия
3. Висока известност в чужбина
4. Разрастване на пазари за реализация на
високотехнологична продукция за сметка на
интеграционни процеси (Митнически съюз,
Световна търговска организация)
Източник: съставено от автора

ниво на предприятията, техническо изоставане
4. Недостиг на висококвалифицирани кадри
5. Слаба иновационна култура
6. Малък вътрешен потребителски пазар
7. Съществуващ разрив между науката и
производството
8. Липса на ефективен механизъм на
взаимодействие с представителите на бизнеса и
научната общност
Опасности
1. Изострена конкуренция между държавите на
външния пазар на туристически услуги
2. Недостатъчен обем на привлечени
инвестиции в туристическата индустрия
3. Недостатъчно финансиране
4. Снижаващо се качество на образованието
5. Сравнително ниска популярност на
туристическите специалности
6. Нарастваща конкуренция от страна на
чуждестранни фирми

В резултат на направения SWOT-анализ могат да се изведат стратегически алтернативи за
ефективно развитие на туристическата индустрия в Казахстан, които да станат фундамент на единен
и цялостен модел. Предлаганият концептуален модел за ефективно развитие на туризма предвижда
разработка и реализация на мерки, насочени към повишаване на конкурентоспособността на
националния туристически бизнес на международния пазар на туристически услуги, и спомага за
неговото оздравяване и по-нататъшен устойчив ръст, като се използва за разработка на програма за
стратегическо планиране, включваща редица свързани помежду си процеси: определяне на мисията,
представена във вид на дългосрочни и краткосрочни цели и задачи, разработка на стратегия за
постигане на поставените цели (Схема 3.1.).
В зависимост от степента на реализация на стратегическия план е необходимо систематично
да се проследяват междинните резултати и да се контролират промените във външната и вътрешната
среда, както и да се идентифицират тенденции за промени в търсенето на пазара на туристически
услуги, а за тяхната оценка е необходимо да се определи маркетингова стратегия и на тази основа да
се конкретизират целевите пазари.
В резултат на реализацията на предложените мерки в областта на стратегическото
планиране, в това число в областта на инвестиционната дейност, е съставена от докторанта прогноза
относно динамиката на търсене на пазара на туристически услуги в най-близка перспектива. Така
например, с оглед на реализация на предложените мерки, целевото търсене във възлови
туристически региони (Сарайчик, Камбаш, Коркит-Ата, Байконур) през 2020 година може да
достигне 30 млн. души, сред които според прогнозите на докторанта броят на местни туристи може
да достигне 10 млн. души, а на чуждестранни туристи – 20 млн. души (таблица 19).
Таблица 3.3. Прогноза за търсене в Република Казахстан за 2014- 2020 г. (хил. души)
Видове туристи
2014 г.
Местни туристи
2,696
Чуждестранни
9,958
туристи
Общо
12,654
Източник: съставено от автора

2016 г.
4,174
12,524

2018 г.
6,460
15,801

2020 г.
10,000
20,000

16,698

22,261

30,000
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пазарна среда

конкуренция

ресурси

структура на канала

стратегии на взаимодействие

пазарен обхват
позициониране
брандинг
пласмент

Б
И
З
Н
Е
С
С
У
Б
Е
К
Т
И

стокови стратегии
ценови стратегии
комуникационни
стратегии
стратегии за
обслужване

стратегически контролинг

перспектива „обучение и развитие”

перспектива „процеси”

перспектива „клиенти”

перспектива „финанси”

стратегическа цел на взаимодействието

стратегия за управление на
системата за пласмент

управление според концепцията за
власт

управление според концепцията за
доверие

Схема 3.1. Концептуален модел за стратегическо планиране на развитието на туристическата
индустрия
Източник: съставено от автора
По такъв начин, в резултат на прилагане на предложения от докторанта модел за
стратегическо планиране на развитието на туристическата индустрия и ефективното използване на
уникалните предимства на Република Казахстан (уникална и неповторима история и културно
наследство на Средна Азия, безкрайни езера, миролюбив начин на живот, неразкрити исторически
места, истински космически град от бъдещето и т.н.), може да бъде създадена благоприятна основа
за развитие на туристическия бизнес както в социален, така и в икономически аспект, отговаряща на
всички изисквания за конкурентоспособност, които се предявяват както на вътрешния, така и на
външния пазар на туристически услуги. Туристическата дейност е рeзултaт от дейността на
туристическите прeдприятия, насочена към задоволяване на съответните пoтрeбнoсти на туристите,
и в тази връзка, с оглед на зaвисимостта си oт хaрaктeрa на тези пoтрeбнoсти, тя прeдпoлaгa
специална мeтoдoлoгия на създaване, където една от ключовите oсoбeнoсти при изграждане на
пазара на туристически услуги се определя от oсигуряване на oптимaлна прoгрaма за oбслужване по
протежение на мaршрута, като пoслeдoвaтeлността в неговата рaзрaбoтка и утвърждаване
схeмaтичнo е прeдстaвeнa на схема 3.2.
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Маркетинг на
пазара на
туристически
услуги

Описание на
услугата,
изграждане на
модел за маршрут

Изследване на
туристическите
ресерси по
маршрута

Изграждане на
маршрута

Разработка на
схема за
безопасност на
маршрута

Разработка на
паспорт на
маршрута

Съгласуване на
паспорта със
съответните
служби

Пробно
преминаване на
маршрута без
пътници

Анализ на
проекта

Утвърждаване на
технологичните
документи

Внасяне на изменения в схемата на
маршрута след
преминаването му

Определяне на
методи за
контрол на
качеството

Схема 3.2. Етапи в разработката и утвърждаването на туристическия маршрут
Източник: съставено от автора
Според докторанта, oпитът на най–развитите от икoнoмичeска гледна точка чужди държави
говори за това, че успeшнoто рaзвитиe на туристическия кoмплeкс на Казахстан и рaзширяването на
износа на туристически услуги изискват разработка на мoдeл за упрaвлeние на туристическия
кoмплeкс, който да осигури гъвкавост на разработените туристически продукти или да oгрaничава
туристическата дeйност и унифицира предлагания туристически прoдукт25, 26.
Въз основа на провeдeно изслeдване може да се направи изводът, че основен елeмeнт на
тeхнoлoгията на туристическото oбслужване са рaзрaбoткaта на туристически мaршрути и тяхното
aдaптиране спрямо сегашната ситуaция в сферата на туризма нe само в прeдeлите на Кaзaхстaн, а и
извън неговите прeдeли.
С оглед динамиката на развитие на мeждународния туризъм слeдва да се използват
аналогични прийоми за увеличаване броя на входящите туристи, който е пряко повлиян от визовата
политика, както е представено в таблица 3.5.
Анализирайки визовия рeжим на Рeпублика Казахстан, се достига до извода, че за
прозрачност при издаване на туристически визи е нeобходимо:
- да се осигури рeгистрация и да се облeкчат процeдурите за получаване на виза на летище;
- да се удължи срокът за рeгистрация за чужденци от 5 дни до един мeсец;
- да се съкратят сроковете и да се облекчат процeдурите за получаване на бизнес и
туристически визи;
- да се отмeни визовият рeжим за граждани на EС и други цeлeви държави, съобразно
политичeския контeкст и в рамките на туристическия сeзон;
- при преминаване на държавната граница на Казахстан чужди граждани да се рeгистрират в
ГКПП;
- за чуждестранни туристи да се съкрати врeмето за получаване на разрeшeние за влизане в
държавните национални паркове и резервати на пригранични тeритории;
- с цeл развитие на туризма покрай транспортния коридор «Западна Eвропа - Западен Китай»
в рамките на рeализация на проeкта на Световната организация по туризъм ООН (UNWTO)
25

Chepras N.G. Features of management in the tourism industry in modern conditions // Научно-информационно
списание «Управленски въпроси». № 4 (21). дeкември 2012 г.
26
Temelkova, М. Tourism Destinations’ Leadership Measurement Model. American Journal of Economics, Finance
and Management, Vol. 1, No. 3, 2015.
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взаимно да се признават туристическите визи с Руската Фeдeрация, Киргизстан, Узбeкистан,
Монголия и някои провинции на Китай.
Таблица 3.5. Визова политика на Рeпублика Казахстан по рeгиони и други страни
Рeгиони на
Брой Виза нe се Виза при
ЕлeкНe се
Изисква се
света
изисква
приститронна
изисква
според
гане
виза
според вида
националния
паспорт
паспорт
Общо:
194
19
34
2
42
97
Африка
54
15
2
39
Сeвeрна,
35
5
8
30
Цeнтрална и
Южна Амeрика
Азия
48
11
12
2
8
23
Eвропа
50
8
20
42
Окeания
13
2
4
11
Източник: Съставено от автора въз основа на данни от сайта на Министерството на външните
работи на Република Казахстан (http://mfa.gov.kz/index.php/ru/kuku1uk14uu14)
По такъв начин, въз основа на провeдeно от докторанта изслeдване, може да се направи
извод, че има редица възможности за улесняване на визовия рeжим и конкретно: усъвършeнстване
процeса на прeдоставяне на информация, оптимизация на дeйстващите визови процeдури, прилагане
на дифeрeнциран подход, използванe на програми за издаване на елeктронни визи и сключване на
рeгионални спогодби.
Въз основа на направения в дисертацията анализ на външната и вътрешната среда за
развитие на туризма се идентифицира следното:
- туристическият отрасъл на Казахстан има доста ограничен принос за икономическото и
социалното развитие на страната поради неговата недостатъчна степен на развитие спрямо
потенциала на развитие на туристическите продукти и пазар, особено в сравнение с експортните
сектори на икономиката, които понастоящем са доминиращи;
- Казахстан не разполага с достатъчен брой туристически обекти и услуги и се характеризира
с непоследователно и нестабилно качество на предлаганите услуги, поради недостатъчни или
неадекватни частни и държавни инвестиции в сектора като цяло;
- туристическият отрасъл в Казахстан не се е развивал в съответствие с пазарните условия, с
оглед на различни причини и исторически приоритети на държавата;
- Казахстан има ниско ниво на ръст на туристическия отрасъл спрямо неговия пазарен
потенциал и не провежда международни маркетингови кампании за популяризиране на своя
туристически отрасъл, не заделя достатъчно средства за това;
- пазарните индекси демонстрират ниска степен на ангажираност на ниво местни
обединения, поради пълно игнориране на пазарните правила за развитие на бизнеса в сферата на
услугите като цяло и в сферата на туристическите услуги в частност;
- в отделните региони се наблюдава сериозна диспропорция между предприятията в сферата
на малкия и средния туристически бизнес и крупните пазарни играчи, особено в град Алмати и град
Астана;
- наблюдават се завишени цени, при което казахстанските доставчици на услуги и стоки,
работещи на пазара на туристически услуги, са поставени в явно неконкурентоспособна позиция на
международния пазар;
- освен доста неблагоприятна ситуация с количеството и качеството на хотелските стаи,
туристическият отрасъл в Казахстан се характеризира със следните системни и структурни
недостатъци:
o дестинации: недостатъчен брой висококачествени или конкурентоспособни дестинации
и липса на адекватна туристическа инфраструктура в съществуващите дестинации;
o транспорт и съобщения: ниско качество на международните летища, автомобилната и
железопътната инфраструктура и ограничения в развитието и разширяването на
въздушния достъп до потенциалните растящи пазари;
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o маркетинг: липса на ясен бранд на държавата, недостатъчно сериозни усилия в посока
популяризиране на имиджа и бранда на страната на международния пазар, липса на
връзка между продукта, неговата реклама и доставката му на потребителите, липса на
механизми и инструменти за електронен маркетинг;
o сигурност: несъответствие на отрасъла с международните стандарти за качество и
безопасност и неопределена позиция на дестинациите от гледна точка на качество и
безопасност;
o характеристика на средата за развитие на бизнеса: стартиране на бизнес, регистрация на
недвижими имоти, получаване на търговски кредити, изпълнение на договорни условия,
както и решаване на проблеми, свързани с неликдвидност на контрагентите – има
тенденция към влошаване.
Като цяло средата за развитие на туристическия бизнес в Република Казахстан се
характеризира със следното: липса на прозрачност и ендемична корупция; взаимнопротиворечаща
си и прекалено бюрократична институционална и регулационна система; непрозрачна конкуренция
на държавни органи при получаване на достъп да бюджетни средства; система за данъчно облагане,
която не стимулира хотелския и самолетния бизнес; слабо развитие на туризма на регионално и
местно ниво.
С оглед на гореизложеното, според докторанта процесът на реализация на стратегия, т.е.
съотношението между стратегическата перспектива и стратегическите цели, които впоследствие се
привеждат в съответствие с операционните стратегии, е представен на схема 3.4. Действията,
включени в плана за мероприятия, са представени в реда на тяхната последователност и според
срока на реализация.
Въз основа на представената в дисертацията структура е прогнозиран абсолютният брой
пристигания през 2020 година (таблица 3.6). Разчетите, направени от докторанта показват, че около
8,2 милиона пристигания, изхождайки от предположението за средна продължителност на
туристическото пребиваване 4 дни, се съотнасят с 32,4 милиона нощувки, осигурени за сметка на
около 200 000 легла.
Оценката на модела за икономически ръст показва, че внедряването на тази стратегия ще
доведе до реализация на следните параметри през 2020 година:
- наличие на допълнителни 118 000 легла в местата за подслон;
- инвестиции в размер над 8 милиарда щатски долара до 2020 година, от които 4,5 милиарда
– в нови места за подслон в сферата на туризма и 2,7 – в обща инфраструктура;
- дастигане на общия годишен доход от туризма и свързани с него услуги до около 10
милиарда щатски долара;
- откриване на повече от 110 хиляди нови работни места;
- увеличаване дела на туризма в БВП на Казахстан до 2–2,5 %, което може да се разглежда
като значително подобрение, имайки предвид текущия показател и очаквания ръст на БВП в
Казахстан.
За целите на ефективното развитие на туристическия отрасъл следва да се прилага моделът
за определяне на търсенето, базиран върху факторите, които генерират търсене, и върху факторите,
спомагащи за ускоряване, които подробно са представени на схема 3.5.
На схема 3.6. е представена последователността при определяне на брутната операционна и
нетна печалба.
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ФАКТОРИ,
ПОРАЖДАЩИ ПОТРЕБНОСТ

КАТАЛИЗАТОР НА ФАКТОРИ

ТУРИСТИЧЕСКИ
ПОТЕНЦИАЛ

ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОТРЕБНОСТТА
Индивидуални
Бизнес туризъм (MICE туризъм)
Туроператори
Социални групи по интереси

Позициониране на
факторите

Оценка/Маркетинг на
факторите

Влияние на местността
Влияние на продукта
Влияние на управлението

Целева цена
Отстъпки по географски
локации
Сезонни отстъпки

ОБЕМ НА ПАЗАРА ПО ПАЗАРНИ СЕГМЕНТИ
СРЕДНА СТАВКА ПО СЕГМЕНТИ

Проект за смесен пазар

Обем

Нетна ставка

Схема 3.5. Модел за определяне на търсенето
Източник: съставено от автора
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ОСНОВНИ ОПЕРАЦИОННИ РЕЗУЛТАТИ
АНАЛИЗ ПО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
настаняване

изхран
ване и
напитки

MOD

на
дребно

здраве и фитнес

друго
себестойност на
реализираната продукция
заплати
останали разходи

марж на операционните подразделения

заплати
останали разходи

брутна печалба от основна дейност

извъноперационни
разходи
обслужване на дълга

брутна печалба

амортизация

Схема 3.6. Последователност при определяне на брутната операционна и нетна печалба
Източник: съставено от автора
Съобразно стратегическите цели могат да бъдат проведени три нива финансов анализ:
1) Финансов анализ на обема на загубите и тяхната продължителност в периода на увеличаване
на мощността в течение на 3-4 години – за определяне на равновесното състояние на финансовия
модел;
2) Финансов анализ ROCE, който се извършва посредством разделяне на обема на паричните
потоци към петата година на обема на инвестициите (минимум 12%) – за определяне на
финансовата възвръщаемост, тоест за колко години съвкупният паричен поток ще покрие своя дял
от вложенията (максимум от 4 до 5 години).
3) Финансов анализ на очаквания паричен поток, с отчитане на обичайната норма на доходност
в отрасъла и вътрешната норма на доходност, на база първоначални инвестиции и реална
икономическа стойност.
Този модел може да бъде използван при определяне на обема и средните разходи и
определяне на прогнозния оборот на проекти в сферата на туристическия отрасъл. Средното ниво на
разходи се разделя между различните оперативни подразделения, от които се състои туристическият
обект: стаи, ресторанти, развлекателни комплекси, бизнес услуги и т.н.
Изводи по точка III.1: Изследването на методологичните основи за ефективно развитие на
туристическия отрасъл в Република Казахстан дава възможност да се направят следните изводи:
- основен елeмeнт на тeхнoлoгията на туристическото oбслужване е рaзрaбoткaта на
туристически мaршрути, при чието прoeктиране е необходимо да се внeсат същeствeни измeнeния в
структурата на тeхнoлoгичната кaрта на туристическото пътуване, за да се aдaптира към сегашната
ситуaция в туристическия отрасъл както на Кaзaхстaн, така и извън неговите прeдeли, тъй като
страната се намира нa кръстопът на трaнспoртни aртeрии, сoциaлни и икoнoмичeски, културни,
идeoлoгични връзки мeжду най-големите държавни структури;
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- въз основа на стратегическите цели Република Казахстан трябва да изгради своята визия
относно туристическия отрасъл, която изисква да се разработят минимални операционни стратегии
в съответствие със следните стратегически цели: изграждане на глобалния имидж на Казахстан като
туристическа дестинация, предоставяне на достъп до туристическите обекти, създаване на
необходимата инфраструктура, създаване и строителство на нови обекти и развитие на
конкурентоспособни продукти и услуги за местни и чуждестранни туристи, изграждане на
професионална система за управление и регулиране на туристическия отрасъл и развитие на
трудовите ресурси в сферата на туризма;
- процесът на реализация на стратегията и взаимовръзка между стратегическата визия и
стратегическите цели и задачи, анализ на външната и вътрешната среда за развитие на туризма в
Казахстан и на конкурентоспособността на туристическите услуги в рамките на финансовия анализ,
внедряване на модел за икономически ръст и модел за определяне на търсенето, основаващи се
върху фактори, ще доведат до реализация на следните параметри през 2020 година:
o наличие на допълнителни 118 000 легла в средствата за подслон;
o инвестиране на около 8 милиарда щатски долара до 2020 година, от които 4,5 милиарда –
за нови средства за подслон в сферата на туризма и 2,7 – за обща инфраструктура;
o нарастване на общия годишен доход от туризма и свързани с него услуги с около 10
милиарда щатски долара;
o откриване на нови 110 хиляди нови работни места;
o увеличаване дела на туризма в БВП на Казахстан до 2-2,5 %, което може да се разглежда
като значително подобрение, с оглед на текущия показател и очаквания ръст на БВП в
Казахстан.
III.2. Изграждане на националния бранд и създаване на туристическия имидж на Република
Казахстан на международния пазар
Изграждането на националния бранд и създаването на неговия положителен имидж са найсилният инструмент за повишаване атрактивността на стоките на страната-производител, тъй като
брандът спомага за получаване на висока печалба и осигурява дългосрочно развитие на страната27.
За основен признак за бранд се счита наличието на устойчиво съществуващ голям брой лоялни
потребители28. Държава, която има бранд, не само привлича туристи със своя национален бизнес и
стоки, а и получава силна подкрепа в конкурентната борба29. В тази връзка, за Казахстан има
приоритет активизирането на работата по изграждане на положителен туристически имидж на
страната, което дава възможност на Република Казахстан да бъде разпознавана в целия свят. Но за
съжаление към днешния ден имиджът на републиката не съответства на новите съществуващи
условия и следователно не оказва необходимия ефект в посока на значително увеличаване потока на
чуждестранни туристи.
Независимо от проведените мероприятия, изброени по-горе, имиджът на Република
Казахстан засега не съответства на изискванията на международния пазар на туристически услуги и
не оказва необходимия ефект в посока на увеличаване потока на чуждестранни туристи.
Въз основа на проведено изследване, според докторанта, за изграждане на положителен
туристически имидж на Казахстан е необходимо:
- на първо място да се облекчат визовите и регистрационни процедури за граждани на
политически стабилни държави;
- да се отразяват положителните моменти в развитието на туризма и икономиката на
страната, спомагащи за развитието на инфраструктурата, осигуряване на безопасност на туристите,
създаване на благоприятни условия за инвеститори;
- да се идентифицират недостатъците, които пречат на развитието на туристическия отрасъл
в страната;
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- да се запознаят специалистите в сферата на туристическия бизнес с положителния опит на
чужди държави;
- да се създава обществено мнение за туризма като отрасъл, който оказва положително
влияние върху икономиката на региона и на цялата страна30.
За да се даде оценка на кампанията по създаване на държавен брандинг за Република
Казахстан, е необходимо да се изследва общественото мнение, да се разработи програма, PR
мероприятия и креативна работа. С оглед на направените за целите на дисертацията разчети,
предполагаемите за Казахстан срокове за реализация и стойността на изброените мероприятия са
подробно представени в таблица 3.11., където сумата за 5–годишен период възлиза на 21 млн. евро
при гарантиран резултат, който ще бъде изложен в целите.
Таблица 3.11. Етапи на кампания за държавен брандинг
Етапи на кампанията
Срокове и сума
Изследване на общественото
не по-малко от 3 пъти за 5
около 500 хил. евро
мнение
години
Разработка на програма
не по-малко от 6 месеца
4-5 години
PR мероприятия и креативна
200000 евро
21 млн. евро
работа
Източник: съставено от автора
При реализация на етапите от кампанията с минимални парични вложения, създаденият
бранд ще работи с висока възвръщаемост и ще изгради бранда и имиджа на страната31.
Реализацията на етапи от кампанията ще позволи да се изградят базовите основания, с оглед
на които трябва да се създава държавният брандинг на Казахстан. Към базовите основания се
отнасят:
- стабилност във всички сфери от социално-политическия живот, устойчивост на
вътрешнодържавната система на властта и управлението, предсказуемост на Казахстан и неговата
откритост, спомагаща за изграждането само на онези представи, които съответстват на реалността;
- привлекателност на икономическата система за външни инвеститори, свързана не само с
усъвършенстване на държавните механизми за осигуряване на техните права и гаранции на
територията на Казахстан, а и с внедряване на информация от страна на потенциални инвеститори и
акцентиране на тяхното внимание върху обективните предимства на работата с Казахстан;
- прозрачност на казахстанското общество, която се характеризира със запазване и укрепване
на междунационалния мир, междуконфесионално съгласие в социума, стремеж към диалогичност
между култури и религии 32.
Един от важните аспекти в изграждането на националния бранд и в създаването на неговия
имидж са организацията и провеждането на мероприятия и събития с международно значение,
такива като визитата на Папа Римски в Казахстан, встъпване в клуба УЕФА, провеждане на
Международния конкурс «Азия Дауси», Среща на представителите на световните религиозни
конфесии, председателство в OSCE (Организация за сигурност и сътрудничество в Европа) и
Астанински самит, Астанински икономически и инвестиционен форум, международни профилирани
и отраслови изложения, Азиатски игри – 2011, които изграждат имиджа на Република Казахстан
като активен участник не само в Евразийски, а и в световен мащаб, и демонстрират амбицията на
държавата и потенциала на Република Казахстан, позволяват да бъде презентиран не само
туристическият потенциал на Казахстан, а и неговата история, култура, природно-климатични
особености, както и високото му ниво на икономическо и политическо развитие. В тази връзка
следва да се проследят основните ценности, които автоматично са заложени в създаването на бранда
на Казахстан (таблица 3.12.).
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Таблица 3.12. Събития и тяхната интерпретация за изграждане на бранда на Казахстан
Интерпретация за изграждане на бранда на
Събитие
Казахстан
репутация на страна, която утвърждава демокраСамит OSCE
тичните ценности и безопасност в света
Среща на представителите на световните
религиозни конфесии
толерантност
Визита на Папа Римски
Встъпване в Клуба УЕФА
спортна столица на Азия
Провеждане на Азиатски игри
Международен конкурс «Азия Дауси»
люлката на азиатското изкуство
Провеждане на международни форуми и развитие на комуникационното пространство в Евразия
изложения
и интеграция в рамките на световната общност
Източник: съставено от автора
С оглед на чуждестранния опит, ефективността на реализацията на брандинг стратегията на
макрониво се състои не в създаване на бранд и негова популяризация, а в синергично въздействие
върху развитието на икономиката на страната като цяло, в посока на повишаване нивото на
предприимаческата и корпоративна култура. Такава резултатност зависи както от професионалните
знания и умения на рекламодателя и рекламната агенция, с които държавата и туристическите
предприятия си сътрудничат, така и от тяхната работа с интелектуалната собственост, с търговските
марки, дизайна, текстовете.

Държавна
пресслужба

Комитет по туризъм
и спорт

Брандинг център

За входящия
туризъм

Центр към Служба за
интегрирани маркетингови
комуникации (ИМК)

Областна администрация
по туризъм и спорт
Алматински Център към
Служба ИМК
Астанински център към
Служба ИМК

Атирауски Център към
Служба ИМК

За вътрешния
туризъм

Схема 3.8. Взаимодействие и работа на туристическия брандинг център
Източник: съставено от автора
В периода от 01 август до 11 август 2014 г. бе проведено анкетно проучване в Казахстан. В
течение на посочения период групи посетиха два града, които заемат водещо място по важност и
активност в сферата на туризма – Астана (столицата) и Алмати (бивша столица).
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На този етап от анкетирането целта бе запознаването с основните проблеми в туристическия
сектор на Казахстан в съответствие с настоящия дисертационен труд. За целта като най-ефективен
метод за изследване бе използвано интервю с отворени въпроси и бяха обсъдени следните теми:
- качество на туристическия продукт на Казахстан;
- връзка с потенциални потребители на туристически услуги;
- рекламна дейност на пазара на туристически услуги;
- основни възможности и ресурси за развитие на туризма в републиката.
Като един от ключовите фактори, оказващи влияние върху състоянието на пазара на
рекламни услуги, се откроява в проучването държавното регулиране.
Като цяло проведеният анализ на рекламната дейност на туристическите фирми в град Астана
показва, че към днешна дата в града действат повече от сто туристически фирми, повечето от които
се занимават с агентска дейност, тоест популяризират и реализират готов туристически продукт. В
хода на изследването също така се установи, че туристическите фирми използват реклама именно с
цел създаване на благоприятен имидж, привличане на потребители, получаване на по-голяма
печалба33.
По такъв начин, с оглед на гореизложеното следва изводът:
- на държавно ниво да се създаде национален рекламен център за идентифициране на
проблемите, стоящи пред ефективното развитие на туризма и пред създаването на държавен бранд;
- да се развива система за брандинг директно в туристическите фирми, което ще доведе до
повишаване конкурентоспособността на страната на световния пазар на туристически услуги.
Конкуренцията между туристическите фирми допринася за повишаване на качеството на
предлаганите туристически услуги, обаче доста трудно може да бъде оценено качеството на
туристическите услуги, тъй като то няма материално-веществена форма. Към днешна дата
повишаването на качеството на туристическите услуги става основен елемент в стратегията за
развитие на редица предприятия в сферата на туристическите услуги и влияе върху степента на
удовлетвореност на туристите.
В обобщение на изследването на перспективните пътища за развитие на туристическите
услуги в Република Казахстан в контекста на социално-икономическото развитие на страната, в
настоящия дисертационен труд се достига до следните изводи:
- очаква се бавен ръст на икономиката, а темповете на ръст, прогнозирано от експерти, ще се
запазят приблизително на такова ниво в течение на 5 години. Обаче, въпреки това трябва активно да
се популяризират туристическите услуги на вътрешния и външния пазар, при това с най-ниски
разходи посредством използване на такива инструменти за маркетингова комуникация като Cross
Marketing и интернет технологии;
- големи вложения в такива проекти като Актау Сити и други в Атирауска и Кизилординска
област са рискови за държавата, затова положително влияние върху финансовия баланс на
държавата ще оказват привлечени инвестиции и участието на държавата ще се състои само в
контролна функция;
- върху ефективното развитие на пазара на туристически услуги и социално-икономическите
отношения ще окаже влияние развитието на туристическата инфраструктура покрай транспортния
коридор «Западен Китай – Западна Европа», изграждането на Митнически съюз, а това ще облекчи
визовия режим и упрости митническите процедури между Русия, Беларус и Казахстан, за сметка на
което ще се увеличи потокът на туристи от тези страни;
- утвърждаването и популяризирането на държавния бранд не са по силите на
туристическите предприятия без участие на държавата;
- ефектът за туристическите предприятия при развитие на туристическите услуги в
следкризисния период се изявява в търсене на нови методи и начини за продажба на туристически
маршрути, разработка и използване на нови електронни продукти във връзка с резервация на билети
и хотели в реално време, което повишава качеството на туристическите услуги и снижава тяхната
трудоемкост.
Изводи по точка III.2: Перспективите за изграждане на държавния брандинг на Република
Казахстан имат достаточно благоприятни условия и включват: историческа уникалност,
33
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многонационалнен състав, самобитност и миролюбив нрав на казахстанския народ, съвременни
постижения в световен мащаб, върху които и трябва да се гради образът, който олицетворява
Казахстан в очите на световната общност.
За изграждане на националния бранд и създаване на неговия положителен имидж в
Република Казахстан е необходимо, според докторанта, да се облекчат визовите процедури за
граждани от политически стабилни държави; да се идентифицират позитивни моменти и
недостатъци в развитието на туризма, които оказват положително влияние върху икономиката на
региона и цялата страна; да се създадат благоприятни условия за инвеститори, национален
рекламен център и бранд на страната на държавно ниво, който да спомогне за извличане на висока
печалба и да осигури дългосрочно развитие на страната и повишаване конкурентоспособността на
Казахстан на световния пазар на туристически услуги.
Ефективността на реализацията на брандинг стратегията на макрониво се състои в
синергичното въздействие върху развитито на икономиката на страната като цяло, в посока на
повишаване нивото на предприемаческата и корпоративна култура, което зависи от
професионалните знания и от използването на рекламна дейност за създаване на благоприятен
имидж, привличане на потребители, получаване на по-голяма печалба.
Един от важните елементи в изграждането на туристически имидж е хотелиерският бизнес,
чийто доход зависи от работата с корпоративни клиенти, осигуряващи гарантирано натоварване с
бизнес клиенти, които закупуват по-скъпи хотелски стаи и широк спектър допълнителни услуги, и
представляват допълнителен интерес за хотелите.
III.3. Основни пътища за ефективно развитие и привличане на инвестиции в туристическата
индустрия
Тенденциите в развитието показват, че е необходим ефективен подход към развитието на
отрасъла, с използване на клъстерен подход. При това следва да се отбележи, че в случая с
Казахстан е възможно развитие на микс-клъстерен подход.
Подготовка на проекта
Документално
оформление на техникоикономическата
обосновка,
бизнес план

Инвестиционно
консултиране

Маркетингова
подкрепа на
бизнеса

Участие с натурални ресурси и
имущество

Дялово участие в
инвестиционните
проекти

Доверително
управление

Търсене и участие на професионален партньор, включване в проекта
Стратегический
Технический
Институцио-нальный
Трендовая
партньор
партньор
партньор
фирма

Излизане на капиталов пазар (излизане от проекта)

Иностранный и

Финансово-

местен инвеститор

индустриални
групи

чуждестранен
инвеститор

Схема 3.11. Модел за участие на СПК в организацията на туристическия бизнес и в процеса на
привличане на инвестиции
Източник: съставено от автора
По мнение на експерти, голяма роля за привличане на инвестиции в сферата на туризма
могат да изиграят различните социално-предприемачески корпорации (СПК), които са
предназначени за решаване на широк спектър задачи, сред които:
- съдействие при развитие на предприемаческата дейност и повишаване на инвестиционната
привлекателност на местните производители на стоки на вътрешния и външния пазар;
- разработка и реализация на инвестиционни проекти;
- развитие на конкурентоспособни производства на стоки и услуги;
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- развитие на сътрудничеството във вътрешността на областите;
- съдействие при осигуряване на казахстанско съдържание в областта посредством
взаимодействие с местните производители на стоки, работи и услуги;
- разработка и реализация на социални проекти;
- ефективно управление на предоставени държавни активи.
Предлага се следният модел за участие на СПК в организацията на туристическия бизнес и в
процеса на привличане на инвестиции. Основната роля на СПК се състои в организацията на целия
комплекс необходими мероприятия, които са представени на схема 3.11.

Освен това, от гледна точка на интензификация на инвестиционния процес в
туристическата индустрия, според резултатите на проведено изследване се наблюдава
тенденция за увеличаване на редица прогнозни показатели през 2017-2020 г., което доказва
перспективността на развитието на туристическия отрасъл в Република Казахстан и
ефективността на предприеманите мерки за негово развитие.
Таблица 3.14. Инвестиционни потребности според прогноза за ефективно развитие на туризма
по видове инвестиции
(в млн. щатски долари)
20172017 г.
2017-2018 г.
2019-2020 г.
Видове
2020 г.
инвестиции
сума
%
сума
%
сума
%
сума
Инфраструктура, свързана с
туризма
336,9
42
3181,3
77
2 176,4
82
5694,6
Общо инфраструктура
Общо инвестиционни
потребности
Източник: съставено от автора

459,1

58

971,0

23

480,5

18

1910,6

796,1

100

4152,3

100

2656,9

100

7605,3

Изчислените за целите на дисертационния труд прогнозни показатели са най-вероятни с
оглед на съвременното развитие на туристическата индустрия и в реалността могат неколкократно
да надвишават прогнозата в случай на успешна реализация на предложените мерки за развитие на
туристическата и транспортната инфраструктура, усъвършенстване на системата за подготовка на
квалифицирани кадри, изграждане на националния бранд и създаване на туристическия имидж на
Казахстан, както и в случай на привличане на допълнителни инвестиции в туристическата
индустрия.
Използвайки статистическите данни за развитието на туристическия отрасъл, е съставена
оценка на типа инфраструктура, която ще бъде изградена, и съответно структурата на инвестираната
сума (таблица 3.15.), като за целта е използван официалният курс: 1 щатски долар = 320 тенге.
Своевременната реализация на мерки на началния етап изгражда институционалната и управленска
рамка за началото на процеса на развитие, съобразно този план.
Таблица 3.15. Перспективен инвестиционен план за развитие на туризма към 2020 г.
Обекти

2017 г. - 2018 г.

2018 г.2019 г.

2019 г.2020 г.

2017 г.2020 г.

A) Национални проекти
Жилищна инфраструктура

220.2

1,263.0

668.6

2,151.8

Хотели
131.3
Недвижими имоти (вили, апартаменти
и др.)
36.2

813.6

224.4

1,169.3

308.3

444.3

788.8

Други жилищни имоти

52.7

123.0

0.0

175.7

Инфраструктура в туризма

143.6

334.2

154.9

632.8

Социална инфраструктура

0.0

0.0

0.0

0.0
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Обща инфраструктура

1,234.3

580.8

296.1

2,111.2

Пътна инфраструктура

810.8

391.8

184.0

1,386.6

Инженерни комуникации

423.5

189.0

112.1

724.6

Общ брой

1,598.2

2,178.0

1,119.7

4,895.9

Жилищна инфраструктура

31.0

162.5

100.0

293.5

Инфраструктура в туризма

35.0

314.5

250.0

599.4

Социална инфраструктура

0.0

2.0

0.0

2.0

Обща инфраструктура

0.0

130.0

0.0

130.0

Общ брой

66.0

609.0

350.0

1,024.9

383.8

824.2

882.7

2,090.7

Хотели
282.5
Недвижими имоти (вили, апартаменти и
др.)
-

615.5

627.0

1,425.0

48.0

72.0

120.0

Други жилищни имоти

101.3

160.7

183.7

445.7

Инфраструктура в туризма
144.6
Съоръжения (спортни, рекреационни,
развлекателни центрове)
127.9

256.4

116.8

517.7

221.8

111.6

461.2

Атракции

16.7

34.6

5.3

56.5

Социална инфраструктура

52.6

24.7

3.3

80.6

Обща инфраструктура

142.9

260.2

184.4

587.5

Пътна инфраструктура

125.2

243.7

178.7

547.5

Инженерни комуникации

17.8

16.5

5.8

40.0

Общ брой

723.9

1,365.4

1,187.2

3,276.5

4,152.32

2,656.91

9,197.30

45

45

100

B) Регионални проекти

C) Система на планове за проекти
Жилищна инфраструктура

Всичко
2,388.07
Структура на общите инвестиции по
етапи
26
Източник: съставено от автора

По такъв начин, по-нататъшното устойчиво развитие на туризма и своевременното решаване
на неговите проблеми е възможно само в случай на вземане на своевременни мерки за целенасочено
развитие на туризма и превръщане на Казахстан в атрактивно място за почивка за жителите на
Централно-Азиатски регион.
Изводи по точка III.3: Република Казахстан предизвиква широк интерес като
привлекателен регион за инвестиционни вложения и понастоящем туристическият отрасъл е
включен в Списъка с приоритетни видове икономическа дейност. За Казахстан основните пътища за
привличане на инвестиции в туристическата индустрия са: реализация на предвидените в
инвестиционното законодателство стимули за привличане на инвеститори в туристическия сектор;
предоставяне на инвестиционни преференции; държавна подкрепа при реализация на
инвестиционните проекти; създаване в рамките на туристическите центрове на специални
икономически зони за изграждане на благоприятен инвестиционен климат; привличане на
инвестиции с помощта на социално-предприемаческите корпорации; използване на разнообразни
извънбюджетни източници, заемни средства от търговски банки и други финансови институции,
създаване на отворени акционерни дружества; използване на международни финансови източници и
привличане на частни инвеститори; реализация на процеса на мащабиране на проекти според обема
на вложените средства от бизнеса и държавата въз основа на критерия за доходност и срокове за
възвръщаемост.
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Проведеното от докторанта изследване показва, че в качеството на ефективен подход към
развитието на туризма е необходимо да се използва микс-клъстерен подход, който ще окаже
синергичен ефект върху социално-икономическото развитие на региона. При привличане на
инвестиции в сферата на туризма водеща роля могат да изиграят различни социалнопредприемачески корпорации (СПК).
С оглед на гореизложените предложения, е определен обема на инвестиции в ефективното
развитие на туристическата индустрия, който през 2011 година възлиза на 119,8 млрд. тенге, към
2017 г. – 0,4 млрд. щатски долара, 2017-2020 г. – 7,6 млрд. щатски долара, което ще осигури
възможност за реализация към 2020 година: допълнително 118 000 легла в местата за подслон;
около 8 милиарда щатски долара до 2020 г., от които 5,5 милиарда – в нови средства за подслон в
сферата на туризма и 2,7 млрд. – в обща инфраструктура; около 10 милиарда щатски долара
годишен доход от туризма и свързани с него услуги; повече от 110 хиляди нови работни места;
увеличаване дела на туризма в БВП на Казахстан до 2,1%, което може да се разглежда като
значително подобрение, с оглед на текущия показател и очаквания ръст на БВП в Казахстан.
Изводи по трета глава
Изследването на методологията и основните направления за ефективно развитие на туризма
в Република Казахстан, представено в глава III., дава възможност да се генерират следните изводи:
- основнен елeмeнт на тeхнoлoгията за туристическо oбслужвaне се явява рaзрaбoткaта на
туристически мaршрути, в които е необходимо да се внесат същeствeни измeнeния във връзка със
структурата на тeхнoлoгичната кaрта на туристическото пътуване, за да може да се aдaптира към
съществуващата ситуaция в сферата на туризма както в прeдeлите, така и извън прeдeлите на
Кaзaхстaн;
- необходимо е да се реализира стратегическа визия по отношение на туристическия отрасъл, да
се разработят минимални операционни стратегии съобразно следните стратегически цели:
изграждане на глобалния имидж на Казахстан като туристическа дестинация, предоставяне на
достъп до туристическите обекти, създаване на необходимата инфраструктура, създаване и
строителство на нови обекти и развитие на конкурентоспособни продукти и услуги за местни и
чуждестранни туристи, изграждане на професионална система за управление и регулиране на
туристическия отрасъл и развитие на трудовите ресурси в сферата на туризма;
- генерираните в настоящата дисертация процес на реализация на стратегията, анализ на
външната и вътрешната среда за развитие на туризма в Казахстан и на конкурентоспособността на
туристическите услуги в рамките на финансовия анализ, внедряване на модел за икономически ръст
и модел за определяне на търсенето, базирани върху факторите, ще доведе до значителен ръст на
показателите за развитие на туристическата индустрия, с оглед на текущия показател и очаквания
ръст на БВП в Казахстан;
- проведените изследвания показват, че в качеството на ефективен подход към развитието на
туризма е необходимо да се използва микс-клъстерен подход, който ще окаже синергичен ефект
върху социално-икономическото развитие на региона. За привличане на инвестиции в сферата на
туризма могат да допринесат и различни социално-предприемачески корпорации (СПК).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Научната иновативност на основните положения на дисертационното изследване се състои
в следното:
- докторантът е уточнил същността и е дал дефиниция и класификация на туризма, като са
представени характеристиките, които оказват влияние върху качеството на туристическите услуги
като цяло: същността на понятието пазар на туристически услуги се състои в това, че в тесен смисъл
това са услуги на всеки конкретен сектор от туристическата индустрия; в широк смисъл това е
съвкупност от стоки и услуги, от които се състои туристическото пътуване или които имат пряко
отношение към него;
- Дадена е авторска трактовка на дефиницията за туристически продукт: "Туристическият
продукт представлява комплекс от туристически услуги, които се предоставят на туриста
посредством туроператори и турагенти".
- Изследван е социално-икономическият характер на пазара на туристически услуги, който
се състои в нарастващо влияние върху икономиката на Република Казахстан и намира изражение в
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такива показатели като заетост на населението, валутни постъпления, производство, стоки в
допълнение към туристическите услуги, строителство.
- Определени са факторите, които оказват влияние върху ефективното изграждане на
осoбeнoстите в прoeктирането на туристически услуги, които се състоят в осигуряване на oптимaлна
прoгрaма за обслужване по протежение на маршрута, като последователността на разработката му
представлява слoжнa мнoгoстепенна прoцeдурa, за която е характерна дoстъпнoст, съдържaтeлнoст,
функциoнaлнoст, мнoгoaспeктнoст, кoмфoртнoст и инфoрмираност.
- Проучен е опитът на редица чужди държави, който създава условия за ефективното
развитие на туристическата индустрия, според чиито резултати се осигурява до четвърт и дори
повече от всички постъпления в държавната хазна. За Република Казахстан най-значим и важен, от
практическа гледна точка, е опитът в развитието на туризма в такива страни като Гърция, България,
Малта, Мексико.
- Определено е нивото на сегашното развитие на туристическата индустрия в Република
Казахстан, обоснована е ролята ѝ в икономиката, идентифицирани са причините за недостатъчно
развитие на казахстанския пазар на туристически услуги. Анализирайки динамиката в развитието на
туризма в Република Казахстан, докторантът е прогнозирал тенденция за увеличаване в броя на
туристическите пътувания до Казахстан от развитите страни, което е резултат на популяризирането
му на международния туристически пазар като нова и перспективна туристическа дестинация.
- Установено е състоянието на туристическата и транспортната инфраструктура в туризма и
са дадени препоръки във връзка с по-нататъшно усъвършенстване, при което решаването на
инфраструктурни проблеми има едромащабен характер, изискващ значителен обем финансиране и
обединени усилия от страна на държавата и предприемаческите структури, разработени са
мероприятия и вземане на мерки в посока на по-активно партньорство между държавата и частния
бизнес.
- Предложени и обосновани са: процесът на реализация на стратегията, анализът на
външната и вътрешната среда за развитие на туризма в Казахстан и на конкурентоспособността на
туристическите услуги, прогнозите за развитието на туристическия сектора на Казахстан на
основата на финансов анализ, внедряването на модел за икономически ръст и модел за определяне
на търсенето ще доведе до значително увеличаване на показателите за развитие на туристическата
индустрия в Казахстан.
- Препоръчва се микс-клъстерен подход, който оказва синергичен ефект върху социалноикономическото развитие на туризма в региона.
- Разработен е модел за участие на СПК в организацията на туристическия бизнес за
привличане на инвестиции, определени са основните пътища за ефективно развитие на туризма в
Република Казахстан и са дадени препоръки за неговото развитие в перспектива.
Значимостта на получените резултати за теорията и практиката се състои в това, че въз
основа на получените резултати са обосновани перспективните направления за развитие на
туристическия отрасъл, изградени са стратегии за развитие на пазара на туристически услуги, с
оглед на наличния потенциал и повишаване ефективността на неговото влияние върху социалноикономическата сфера на Република Казахстан. Разработените отделни предложения и препоръки,
включени в настоящото изследване, могат да бъдат използвани в дейността на службите,
държавните органи, предприятията (фирми), предоставящи туристически услуги. Получените от
автора научни резултати могат да бъдат използвани в учебния процес при подготовка на бакалаври,
магистри и PhD по специалност «Туризъм», «Мениджмънт», «Икономика» и др.
III. ПРИНОСИ
Научни приноси:
1) Надградена е теорията на туризма като са прецизирани дефинициите на понятията
„туризъм” и „туристически продукт” и са дефинирани етапите на разработване и утвърждаване на
туристическия маршрут.
2) Създаден е концептуално нов модел за стратегическо планиране на туристическата
индустрия.
Научно-приложни приноси:
1) Идентифицирани са факторите, влияещи върху ефективното развитие на туристическата
индустрия в Казахстан.

35

2) Дефиниран е социално-икономическия характер на пазара на туристически услуги от
гледна точка на добавената полза на туризма.
3) Разработен е модел за участие на социално-предприемаческите корпорации в
ефективното развитие на туризма.
Практико-приложни приноси:
1) Предложен е процес за реализиране на стратегия за ефективно развитие на
туристическата индустрия в Казахстан.
2) Предложено е прилагането на микс клъстерен подход, водещ до постигането на
синергични резултати в развитието на туристическата индустрия на Казахстан.
Приложни приноси:
1) Изучен и анализиран е опита на държави, пилагащи ефективен модел за развитие на
туристическата индустрия.
2) Определено е съвременното ниво на развитие на туристическата индустрия в Република
Казахстан.
3) Оценено е състоянието на туристическата суперструктура и транспортната
инфраструктира на Република Казахстан.
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