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радиционното търговско обслужване от консултант-продавачи 
намира алтернатива и през последните няколко години бива 
измествано от нарастващите продажби чрез търговски автомати. 
Американската маркетингова асоциация дефинира автоматичната 

продажба или вендинг машината като „търговска продажба на стоки 
или услуги с помощта на монети или опериращи с пари устройства, 
активирани от крайния купувач-потребител”1, при което „продажбената 
дейност става в по-голяма степен безлична”2. Основно изискване е об-
служването да се осъществява без субективна намеса, като се изключва 
задължителното участие на човешкия фактор, свързан със сервизното 
привеждане на автомата в режим на готовност (почистване, зареждане, 
инкасиране на оборота, ремонт и др.). От тази гледна точка вендинг биз-
несът следва да се разглежда като „довеждане на магазина до клиента, а 
не на клиента до магазина”3. В по-широкото определение за вендинг 
автомат се разбира „всяка независима (или самостоятелна) точка на 
продажбата”4, тъй като в обхвата на този вид бизнес попадат и игрални-
те автомати, платените паркинги, предплатените телефони карти, банко-
матите и т.н. 

Т 

Целта на тази разработка е да се разкрият и обобщят характерни-
те особености, предимствата и очакваното развитие на вендинг бизнеса 
в специфичните условия на пазарното стопанство в България. 

                                                 
1 American Marketing Association, 2008, Chicago, MarketingPower, Inc., 

http://www.marketingpower.com, (http://www.marketingpower.com/_layouts/Dictionary.aspx? 
dLetter=V). 

2 Goeldner, C. R. Automation in Marketing. Journal of Marketing, 1962, Vol. 26, 
Issue 1, Jan., p. 56. 

3 Вж. по-подробно: Davies, G. Bringing stores to shoppers – not shoppers to 
stores. International Journal of Retail & Distribution Management, 1995, Vol. 23, Issue 1/2, 
p. 18-23. 

4 Sanford, Tim. Vending and Beyond. Vending Times, Issue Date: Vol. 41, No. 3 
(March/April), 2001, (http://www.vendingtimes.com/). 
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Появата на вендинг бизнеса започва десетилетие след началото 
на прехода към пазарна икономика в България, въпреки че отдавна 
автоматизираното обслужване се е доказало като „повишаващо ефектив-
ността... увеличаващо продажбите и подобряващо обслужването”5. Про-
дуктите, достъпни за реализация чрез вендиг устройства, се описват, 
като „малки по размер и тегло, с масов пазар, имащи висока честота на 
покупка, в удобни точки за реализация от гледна точка на потребите-
лите”6. За да се определи даден продукт като подходящ за предлагане 
чрез вендинг автомат, “не трябва да има реална необходимост да се 
види… (продуктът) преди да го купим”7. Това са бързооборотни, стан-
дартни, с малък обем продукти, които сравнително бързо достигат и 
лесно контролират критичната точка на продажбите. Познаваемостта на 
продукта и вземането на решения за покупка е свързано с постигане на 
най-силна степен на ангажираност и предпочитане на клиентите, което 
носи риск за купувачите, от несбъдване на очакванията. 

Успешната пазарна експанзия на вендиг автоматите изисква об-
разоване на обществото в нов различен начин на покупка, радикално из-
менящ традиционният търговски модел, при който потребителите же-
лаят да „изпробват, докоснат, почувстват или обсъдят продукта, който 
възнамеряват да закупят”8. Потребителските навици не могат да се 
изменят ден за ден, тъй като купувачите предпочитат да бъдат консул-
тирани и обслужвани от друго лице.9 Именно това консервативно пот-
ребителско поведение е основен фактор за бавното навлизане на 
вендинг автоматите. 

Сравнителните предимства на вендинг автоматите за пакетирани 
храни и напитки, спрямо традиционните заведения за бързо обслужване, 
са в следните основни направления: 

• ефективността на избраната локализация и комплексът от 
предлагани продукти може да се установи за относително кратък 
период;  

                                                 
5 Goldman, M. I. Marketing a Lesson for Marx. Harvard Business Review, 1960, 

Jan/Feb, Vol. 38, Issue 1, p. 82. 
6 Marshall, M. Automatic merchandising. Boston: Harvard University Graduate 

School of Business Administration, 1954, p. 215. 
7 Stein, C. S. The Phenomenon of Automatic Merchandising. Journal of Retailing, 

1964, Vol. 40, Issue 1, Spring, p. 17. 
8 Goeldner, C. Automation in marketing. Journal of Marketing, January, 1962, p. 

55. 
9 Molinari, G. Latest Developments in Automatic Retailing in Europe. Journal of 

Marketing, 1964, Vol. 28, Oct., Issue 4, p. 8. 
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• възможността за репозициониране на търговската дейност 
сравнително бързо и без значителен допълнителен ресурс;  

• удобство на разположението, сравнително бързо достигане от 
потенциалните потребители; 

• непрекъснатият режим на работа и постоянна готовност, за 
която не се изисква специален разрешителен режим, „винаги на 
разположение, винаги работещи, винаги приемащи”10; 

• самообслужването, при което купувачът сам изпълнява всич-
ки операции и действия по избора и заплащането на продукта; 

• бързина на обслужване, като средното време за приготвяне на 
една напитка е по-малко от 20 секунди11; 

• сравнително ниската инвестиция за започване на бизнес с 
разширени възможности за прилагане на лизинг за придобиване на 
оборудването; 

• няма специални изисквания за квалификация или минал опит 
на персонала, заангажиран в сервизното обслужване и управлението на 
вендинг бизнеса; 

• ниските експлоатационни разходи, свързани с човешкия 
ресурс; 

• сравнително по-добра хигиена от гледна точка на автоматизи-
рането на операциите, в противовес на разположението им в замърсена 
среда (улици, фоайета, коридори и т.н.). Допълнително е възможно сер-
тифициране на автоматите и внедряване на система за управление на 
качеството в дейността на вендинг оператора по системата HACCP12, 
чиято цел е контрол на веригата на разпространение на продуктите при 
спазване на строго определени хигиенни навици и безопасни методи за 
съхранение на хранителните продукти. Подобно обстоятелство е регла-
ментирано в текстовете на Закона за храните13, където в чл. 18 (1) е за-
ложено, че „производителите и търговците на храни внедряват, при-

                                                 
10 Scuka, D. VENI, VEDI, VENDED... J@pan Inc., Jan, 2001, Issue 15, p. 30. 
11 Martin, D. J. „Office Vending Machine Benefits”. 25 November, 2008. 

EzineArticles.com. 7 April, 2009. (http://ezinearticles.com/?Office-Vending-Machine-
Benefits&id=1727260). 

12 НАССР е акроним от англ. ез. Hazard Analysis and Critical Control Point, 
който означава “Анализ на опасностите (рисковете) и контрол на критичните точки”. 

13 Закон за храните. Обн. ДВ. бр.90 от 15 октомври 1999г., изм. ДВ. бр.102 от 
21 ноември 2003г., изм. ДВ. бр.70 от 10 август 2004г., изм. ДВ. бр.87 от 1 ноември 
2005г., изм. ДВ. бр.99 от 9 декември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 декември 2005г., 
изм. ДВ. бр.30 от 11 април 2006г., изм. ДВ. бр.31 от 14 април 2006г., изм. ДВ. бр.34 от 
25 април 2006г., изм. ДВ. бр.51 от 23 юни 2006г., изм. ДВ. бр.55 от 7 юли 2006г. 
(достъпен на (20.09.2009): http://www.riokozpd.com/zakoni/zh.pdf). 
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лагат и поддържат система за управление на безопасността на храните 
или система за анализ на опасностите и критични контролни точки, а 
когато цялостното внедряване на система е неприложимо - процедури в 
съответствие с принципите на системата за анализ на опасностите и 
критични контролни точки”. 

• автоматизацията и пълният еднократен цикъл води до съз-
даването на идентични продукти при всеки затворен процес на работа; 

• различни капацитети и функционалност на предлаганите 
автомати, способни да отговорят на различни потребителски изисквания 
и натовареност на обслужваната пазарна зона; 

• техническите характеристики на машините позволяват да се 
предлага широко разнообразие от продукти с подходящо качество и ог-
раничени възможности за персонализиране на желания краен продукт; 

• възможност за прилагане на аутсорсинг по отношение на 
сервизното обслужване и зареждането с консумативи; 

• детайлна автоматизирана отчетност и тотален контрол върху 
фирмените ресурси и постигнатите резултати; 

• други. 
Друг положителен аспект от автоматизираното обслужване и 

ускоряването на информационните потоци е свързан с повишаването на 
информационната ефективност на бизнеса. Тя позволява да се оптими-
зират организационните и технологични параметри на автоматизирано-
то обслужване, съобразно нововъзникващите тенденции в техните на-
чални проявления. При това положение операторът трябва да гарантира 
взаимната изгодата от роботизирания процес. Подобно състояние може 
да се постигне чрез стабилност, точност, скорост на обслужване, безо-
пасност и др. Няма съмнение, че чрез вендинг устройствата ще се пос-
тига икономия на време. Подобен фактор често пъти стои в основата на 
решенията за разполагане на подобни устройства в работни помещения. 
Създаването на условия за спестяване на време в работната среда може 
да бъде рационално използвано както за отдих, така и за работа. Като 
цяло това подобрява социално-битовата и културната атмосфера на 
работното пространство. 

Основните ограничения и рискове, свързани с вендинг устрой-
ствата, се обобщават като механични или технологични недостатъци на 
автоматите, а от друга страна - защитните механизми на психологи-
ческата възприемчивост на потребителите и липсата на обратна връзка 
„клиент-продавач”. Въпреки че към настоящия момент „потребителите 
привикват с вендинг машините като метод на дистрибуция и имат все 
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по-голямо доверие в тяхната работа”14. Автоматизацията е средство за 
постигане на обективно качество, с параметри, задавани от оператора. 
Роботизираното изпълнение на всяка операция гарантира относителна 
еднаквост на предлаганите продукти и тяхното качество. 

Специфичен недостатък на автоматизираното обслужване е 
невъзможността да се предяви законово право на рекламация в мястото 
на продуктовата реализация, а също и да се извърши корекция в случай 
на погрешно изпълнена заявка. Коригиращо действие е възможно 
единствено в момента на избора, но не и след неговото потвърждаване. 
Друг проблем на продуктовата реализация чрез автомати е ограничената 
възможност за приложение на търговски техники за стимулиране на 
продажбите. Въпреки това сравнително ниските цени на предлаганите 
стоки чрез самопродаващи автомати е ефективен начин за привличане 
на клиенти. Асортиментното разнообразие на тясно специализираните 
вендинг устройства е силно стеснено и не може да покрие широкия 
спектър от индивидуални потребителски предпочитания и силно изра-
зената лоялност към определени марки. Познаваемостта и привърза-
ността към определена марка определя потребителското поведение. При 
това предлагането на алтернативен заместващ избор може да доведе до 
отказ от потребление или корекция на очакванията.  

Също така оцеляването на устройствата във враждебната градска 
среда е показателно за нивото на достигнатите обществени отношения и 
криминогенния фактор по отношение на частната собственост. Като 
един продължителен процес пазарната урбанизация на вендинг авто-
матите се явява видимият ефект от разпространяването на градския 
начин на живот и потребителско поведение. 

Може да се изведе реалистичното допускане, че между цената на 
труда, крайните цени на стандартните потребителски стоки и популяр-
ността на вендинг автоматите и предлаганите от тях продукти съ-
ществува взаимна зависимост. В ситуация, когато заплащането на труда 
нараства, като съществена част от експлоатационните разходи на тради-
ционния търговски модел и като следствие при повишаващи се крайни 
потребителски цени, вендингът предлага алтернатива за оптимално за-
доволяване на стандартното потребителско търсене, при по-добро кон-
тролиране на фирмените разходи. Основният ограничител тук отново са 
сравнително тесният продуктов портфейл и слабостите на неперсони-
фицираното обслужване.  

                                                 
14 Morris, M. L. Growth Parameters for Automatic Vending. Journal of Retailing, 

1968, Vol. 44, Issue 3, Fall, p. 31. 
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На този етап вендинг машините може да се разглеждат като нео-
ползотворен ресурс за допълнителен доход към традиционния търгов-
ски бизнес или поле за предприемаческа инициатива чрез разполагането 
им в удобни териториални локации. Последното се реализира или чрез 
подаване на заявление към съответния административен орган (кмет-
ство, район, община), издаващ разрешително за поставянето на време-
нен преместваем търговски обект върху земя (държавна или общинска 
собственост), или чрез договаряне със собственика на съответния частен 
имотна позиция за разполагане на вендинг автомата като преместваем 
обект за търговия, за което отново се издава разрешение от съответния 
административен орган. 

Месторазположението е основно в зони с изключителна концен-
трация или поток на клиенти, което се приема като основен критерий 
при избора на място за локализирането на всеки търговски обект: 

• бизнес сгради и центрове; 
• търговски предприятия и офиси; 
• образователни институции; 
• заведения в системата на здравеопазването; 
• обществени зони с голяма концентрация на хора: площади, 

спирки на градския транспорт и др. 
• приемните и служебни помещения на: автогари, жп гари, 

аерогари и др. 
Решението при избора на място за локализиране на вендинг ма-

шина „взема предвид същите фактори, както за конвенционален търгов-
ски обект”15, те могат да бъдат обобщени като очакван клиентопоток 
(като източник на търсене), достъпност, комуникативност (логистика), 
видимост, удобство, забележителност, конкуренция, стойност (необхо-
дим капитал) и т.н. Вендинг автоматите, като канал за физическа дис-
трибуция на бързооборотни потребителски продукти, създават удобен 
формат, позволяващ да бъдат откривани точните продукти на места, къ-
дето традиционно ги очакваме или в неочаквани, нестандартни и кон-
цептуално нови локации. Важното в този процес е правилно привличане 
и стимулиране на склонността към потребление и създаване на стабилна 
клиентска лоялност и положително отношение. Вендинг автоматите са 
популярни там, където цената на търговските площи е много висока или 
съществуват физически ограничения, свързани с реализирането на тра-
диционен канал за стокова реализация. 

Друга икономическа предпоставка за появата им е финансовата 
стабилност и относителната устойчивост на паричната единица или 
                                                 

15 Morris, M. L. Цит. източник, p. 35. 
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самостоятелната значимост на монетите. В ситуации на нарастваща 
инфлация и значими изменения в потребителските цени, пренастрой-
ването на вендинг автоматите изисква технологично време. Отделно по-
големият необходим паричен ресурс в монетна форма изисква допълни-
телни усилия от потребителите. Допълнително по-големият оборот ус-
ложнява отчетността от страна на фирмата осъществяваща вендинг 
бизнес. Във връзка с това съществуват решения, като: 

• автомати, приемащи банкноти; 
• автомати, връщащи ресто; 
• автомати, работещи чрез безналични разплащания, за които е 

развит специален комуникационен протокол16: чрез SMS съобщения, 
смарт карти и т.н. Подобни безналични технологии за разплащане при-
тежават значителен потенциал, тъй като „възпрепятстват престъп-
ността”17; 

• понижаване на себестойността на крайния продукт - пряко 
зависеща от качеството на използваните консумативи, което се приема 
като компромис в релацията «качество - цена». Последното може да има 
неблагоприятен ефект върху удовлетвореността и лоялността на клиен-
тите. Във връзка с това вендинг устройствата не могат да възстановят 
заплатената сума при отказ, както и да се предяви правото на рекла-
мация в съответствие с чл.112 (1) от ЗЗП18. 

Търговската дейност, осъществявана чрез вендинг автомати, не 
подлежи на строг данъчен контрол. Това се дължи на невъзможността за 
отчитане на настъпилото данъчно събитие в мястото на продажбата, 
съгласно Наредба № 4 на МФ19, от където повечето търговци отчитат 

                                                 
16 Вж. по-подробно: Eils, L. Vending's Future Is Here. Appliance Manufacturer, 

2002, Jul, Vol. 50, Issue 7, p. 25-26. 
17 Wolson, S. Industry looks ahead: automatic innovation. Food Service Director, 

5/15/2003, Vol. 16, Issue 5, p. 92. 
18 Вж. по-подробно: Закон за защита на потребителите. (В сила от 10.06.2006 г. 

Обн. ДВ. бр.99 от 9 декември 2005 г., изм. ДВ. бр.30 от 11 април 2006 г., изм. ДВ. 
бр.51 от 23 юни 2006 г., изм. ДВ. бр.53 от 30 юни 2006 г., изм. ДВ. бр.59 от 21 юли 
2006 г., изм. ДВ. бр.105 от 22 декември 2006 г., изм. ДВ. бр.108 от 29 декември 2006 г., 
изм. ДВ. бр.31 от 13 април 2007 г., изм. ДВ. бр.41 от 22 май 2007 г., изм. ДВ. бр.59 от 
20 юли 2007 г., изм. ДВ. бр.64 от 7 август 2007 г.). 

19 Вж. по-подробно: НАРЕДБА № 4 от 16 февруари 1999 г. за регистриране и 
отчитане на продажби в търговски обекти (обн., ДВ, бр.16 от 23 февруари 1999 г.; изм., 
бр.55, 113 от 1999 г., бр.4, 16 от 2000 г.; изм. и доп., бр.111 от 2001 г.; изм. с Решение 
№ 9774 на ВАС от 2002 г. - ДВ, бр.107 от 2002 г.; изм. и доп., бр.27 от 2003 г.; Решение 
№ 6797 на Върховния административен съд от 2003 г. - ДВ, бр.62 от 11 юли 2003 г.; 
изм. и доп., бр.64 от 2003 г., бр.64 от 2004 г.; доп., бр.12 от 2005 г.; изм. и доп., бр.83 от 
2005 г., бр.18 от 2006 г., бр.76 от 15 септември 2006 г.). 
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дейността чрез патент и съответно заплащат за квадратните метри 
търговска площ, които техните вендинг устройства заемат. За да се 
отчете коректно оборотът, реализиран от автомата за определен период, 
при извеждане на паричната наличност от устройството се съставя 
протокол, чиято обща стойност се отчита през електронния касов апарат 
с фискална памет. Отчетът се съхранява в книга за дневните финансови 
отчети за календарната година в хронологичен ред. 

От началото на 2008 г. патентният данък се администрира от 
общините, като правото за определяне на размера му е делегирано на 
общинските съвети. Данъкът може да варира в законово определените 
граници за една и съща дейност, като може да бъде различен в различ-
ните населени места или зони на територията на една община. Допъл-
нително дори при желание за извършване на данъчна проверка тя не 
може да бъде осъществена на място в търговския обект, защото такова 
няма. При това положение търговецът трябва да притежава фирма с 
актуална съдебна регистрация, надлежно отчитан и воден в съответните 
регистри фискален апарат и пълен набор от документи за осъществяване 
на търговска дейност. При осъществяване на данъчен контрол оторизи-
раният орган има право да изиска наличната документация на прилежа-
щия автомат на база задължително поставената върху всеки търговски 
автомат информационна табела за фирмата и адреса на управление на 
търговеца, името и фамилията на лицето, което е отговорно за обекта20. 
Ако такава „не се чете”, автоматът може да бъде конфискуван. 

В определени ситуации, когато устройствата са разположени 
върху общински терени, се налага уреждане на т.нар. тротоарно право. 
При това положение правото за ползване на определено общинско 
място се заплаща съобразно таксите за ползване на площи, приети от 
всяка община, след подадено заявление за поставяне на такъв автомат.  

За правото и привилегията да се използва определено място за 
разполагане на автомат в частен имот се дължи договорно определено 
възнаграждение. То може да бъде фиксирана сума или процент от реа-
лизираните продажби. Плащанията традиционно са на месечна база и 
могат да зависят от редица фактори: обслужваната зона и очакван поток 
от клиенти; структура на продуктовия портфейл; фактори, свързани с 
конкуренцията и др. 

Не са въведени специални изисквания от РИОКОЗ по отношение 
на осъществяването на търговия с помощта на вендиг автомати. На 
контрол от страна на РИОКОЗ могат да бъдат подложени складовете за 

                                                 
20 Съгласно чл.8 (1) от Закона за защита на потребителите. 
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търговия на едро с храни от неживотински произход, откъдето фирмите, 
опериращи чрез самопродаващи машини, зареждат своите консумативи. 

Към настоящия момент в търговската мрежа на дребно в 
страната се използват следните основни типове автомати: 

• автомати за топли напитки; 
• автомати за охладени напитки; 
• автомати за пакетирани стоки; 
• автомати за тютюневи изделия; 
• други, включително и комбинирани. 
Препоръчително е автоматите за студени напитки да се инстали-

рат в обществени сгради с клиентопоток от над 100 души, тъй като имат 
по-специфично потребление. Във връзка с това е удачно комбинирането 
на автомата с такъв за топли напитки или пакетирани стоки. 

Според капацитета на автомата, който определя периодичността 
за презареждане на машината на пазара, оперират: 

• големи - с обемен капацитет от над 700 работни цикъла; 
• средни - с възможност да обслужат от 300 до 700 потребите-

ли; 
• малки - с обемен капацитет от 100 до 300 дози. 
Според предлагания асортимент: от 9 до 35 разновидности на 

топли напитки, като при студените напитки и пакетираните стоки обе-
мът на предлаганите продукти определя капацитета на съответния ав-
томат, който може да варира значително. 

Автоматите за топли напитки традиционно предлагат: 
• всички видове кафе; 
• комбинирани напитки с кафе; 
• напитки на инстантна (прахообразна или бързоразтворима) 

база.  
В масово разпространените устройства за топли напитки автома-

тизацията на процеса означава пълен автоматичен или полуавтоматичен 
цикъл на избор на поръчка, доставка на чашка (от термоустойчива 
пластмаса), бъркалка, желаното количество подсладител. От особено 
значение е захранването на вендинг автомата с вода, което може да бъде 
автономно от собствен ограничен по своя обем контейнер или чрез 
свързване с локалната водопроводна мрежа в зависимост от възмож-
ностите за разполагане.  

След привеждането на вендинг автомата в оперативен режим е 
необходимо предприемачът да изгради система от критерии за просле-
дяване на резултатността от неговото функциониране, като: 
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1. Оперативно отчитане на резултатите като обем продажби, 
доход, ефективност и др.- общо за автомата и по отделни продуктови 
позиции. 

2. Оценка на локализацията: конкурентни предимства и 
възможности за развитие. 

3. Контрол и оптимизиране на разходите. 
При избора на вендинг автомат трябва да се съобразяват след-

ните по-важни моменти: 
• приспособимост и възможност за адаптиране към различни 

консумативи; 
• лесно потребителско настройване, сервизно обслужване и 

функционалност; 
• възможност за подобрения, обновяване и усъвършенстване на 

наличното оборудване (формите на разплащане, отчитане, предлагани 
продукти и други); 

• реалната цена на оборудването като обща цена до първата 
продажба, като само по този показател е възможно да се направи срав-
нима оценка и анализ между отделните конкурентни оферти; 

• гаранционно и извънгаранционно обслужване, проспекти и 
подробни инструкции за употреба; 

• наличните сертификати, удостоверения и лицензи под нацио-
нални и международни стандарти за качество и др.; 

• препоръки от браншови организации и асоциации; 
• референции от клиенти; 
• готовност за демонстрация и реализирани проекти; 
• продажбени опции (лизинг, застраховане, обратно изкупуване 

и др.); 
• помощ (правна, консултантска и др.) при стартиране на 

бизнес с вендинг автомати; 
• специфични задължения на доставчика на вендинг оборуд-

ването (информиране за новости, изследвания и т.н.) и др. 
Традиционно фирмите вносители осигуряват пълен набор от ус-

луги, свързани с консултация, разкриване на нуждите, описване на 
потенциалните изгоди, продажба, инсталация на закупеното устройство 
в мястото на продажбата, гаранционно обслужване и извънгаранционен 
сервиз, опции за обратно изкупуване (вж. Фиг.1). 

Рециклирането е опит за по-достъпно предлагане на устройства 
при гарантирано качество, във връзка с това в страната има значителен 
внос на употребявани автомати. Като инвестиционна стока вносът на 
вендинг устройствата отчита значително увеличение, настъпило вслед-
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ствие на решенията на бизнеса за насочване на капиталовия ресурс. 
Основният фактор за подобно поведение е свързан с ценовата атрак-
тивност на рециклираните устройства. Негативен аспект е допълнител-
ното екологично натоварване и ангажиментът за рециклиране и опол-
зотворяване на уредите след извеждането им от употреба. Събирането 
на употребяваните вендинг устройства допринася за опазване на окол-
ната среда чрез правилно третиране на създадените отпадъци. Допъл-
нително оползотворяването предоставя възможност за извличането на 
допълнителна полза от оригиналните работещи компоненти на сравни-
телно по-ниски цени от тези на новите. 
 

Продажбен цикъл на вендиг устройства 

 
Фиг. 1.  

 
Типичният потребител на вендинг автоматите е млад експери-

ментатор, живеещ динамично, с ограничено време за прекъсвания в 
натовареното си ежедневие. Тези потребители не разполагат с големи 
почивки в рамките на работния ден и разчитат на удобството и бързи-
ната при обслужването. Въпреки това типичният потребител има опре-
делени изисквания към качеството на предлагания продукт и не е готов 
за компромиси. 

Постоянна иновация и експериментиране с предлаганите на-
питки може да бъде по отношение на предлагането на инстантни чайове 
с различни аромати, безкофеиново кафе и др. В този процес трябва да се 
търси общото, а не индивидуалното във вкусовете на потенциалните 
потребители. Следователно относително малка част от съществуващия 
и наложен асортимент може да се усъвършенства и измени. Друг аспект 
на бъдещото развитие на вендинг устройствата е по посока на възмож-
ностите за отдалечен контрол върху автоматите, изпълнение на коман-
ди, дистанционна отчетност, проследяване на резултатността, подаване 
на сигнали за сервизна поддръжка и неизправности, др. 

Продажба Инсталация Поддръжка 

Обратно изкупуване Рециклиране 
Оползотворяване 
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Усъвършенстването на вендинг машините и усложняването на 
автоматизацията води до някои значими последствия21: 

• Повишаващата се практичност на технологията и нейното 
непрестанно доразвиване, което като пряк резултат увеличава размера 
на необходимата първоначална инвестиция за придобиване на вендинг 
автомат. Това обаче не променя съществено времето за самоизплащане 
на инвестицията, което се определя от 2 до 7 месеца в зависимост от из-
браното място, конкуренцията и прилаганата схема на зареждане22. В 
допълнение, еволюцията на електронните технологии, тяхната миниа-
тюризация и достъпност доразвиват комплексното обслужване на вен-
динг автоматите, повишават тяхната производителност, прецизират 
отчетността и т.н. 

• Въвеждането на нова и различна форма на продажба изисква 
време за промяна и адаптиране на традиционното потребителско пове-
дение. В България „над 35 на сто от хората, живеещи в големите 
градове, предпочитат автоматите за самообслужване”23. 

• Масовото пазарно навлизане и широкото популяризиране 
лесно привлича предприемаческия интерес срещу очакването за бърза 
възвръщаемост, тъй като „чистият приход от оборота варира между 20% 
и 25%”24. 

• Гъвкавостта на автоматизираните устройства, като локализа-
ция и маркетингов микс, се сблъсква с ограниченията на техническите 
характеристики и потребителските навици. 

• Ниската и сравнително достъпна цена на продуктите, зна-
чимото количество и оборот на продажбите, удобството, задоволяването 
на точно определена потребност на специфична група потребители. В 
този процес продуктовият микс на вендинг автоматите се конструира 
основно около утвърдени, популярни е лесно разпознаваеми търговски 
марки. 

                                                 
21 England, W., B. Automatic Merchandising. Harvard Business Review, 1953, 

Vol. 31, Issue 6, Nov/Dec, р. 89. 
22 Вж. по-подробно: “Висока рентабилност – наша отличителна черта”. При-

мерни таблици за рентабилност на различни типове автомати. Vantomatix, „Вантома-
тикс” ООД, 2008, София, http://www.vantomatix.com/, (http://www.vantomatix.com/bg/ 
profitability/profitability.html), срок на валидност: м. февруари, 2009. 

23  Тодорова, М. Продавач без работно време. //Тема, брой 41 (54), 14-20 Ок-
томври, 2002, (достъпен на (15.09.2009): http://www.temanews.com/ index.php? 
p=tema&iid=482&aid=11406). 

24 Бонев, А. Нашествието на вендинг автоматите в България, или да обърнеш 
рестото в оборотни пари. // Капитал, К2, бр.7, 18 февруари, 2006, (достъпен на 
(15.09.2009): http://www.capital.bg/show.php?storyid=235150). 
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Таблица 1. 
Вендинг автомати на българския пазар 

Капацитет Автомат Модел Производител Тип Чаши Позиции Цена (лв.) 

Bianchi Antares 
Orion Италия АТН 400/500 

700 
13 
20 

1800/2100 
2400 

Zanussi 
(Necta) 

Astro (Necta) 
Spazio 
Venezia 
Zenith (Necta) 
Brio 

Италия АТН 

650 
650 
500 

800/900 
250 

18 
16 

8+2 
23 
8 

4800 
2800 
2400 

1800/4600 
1500 

Saeco 

Crisatalo 400  
Crisatalo 600 
Quarzo 500 
Quarzo 700 
7 P 
8 P 
Group 

Италия АТН 

400 
600 
500 
700 
250 
250 
450 

12+4 
12+4 
14+4 

19 
7 
8 
22 

5500 
6500 
6990 
7660 

550/800 
1300 
4000 

Zeta Zeta 450, 550, 450, 
750 Италия АОН 440, 522, 394, 

736 
5, 6, 7, 

9 
5530, 5730, 

6120 

Flymax 

F 450 
F 5 Lio 
Fly 25 
Fly 30 

Италия 
АТН 
АТН 

АОН/АПС

 
150 
288 

28 
11 

5950 
2350 
7080 
8040 

Rhea 
Sagoma 
Midi 
Luci 

Италия АТН 
 10 

18 
18 

1400/1700 
1900 

2400/2500 
Забележка: Посочените цени са актуални към м. октомври 2008 г. Използвани сък-

ращения: АТН – автомат за топли напитки, АОН – автомат за охладени напитки, 
АПС – автомат за пакетирани стоки. 
В таблицата са представени данни от фирмите:  
„Енко Вендинг” ООД, С., 2008, http://www.enco-vending.com/ 
ЕТ „Зара и Роси” (1999), Стара Загора, 2008, http://www.zrvending.com/ 
Вендинг Партнерс ЕООД (2003), С., 2008, http://vendingpartnersbg.com/ 
„Унисървис” ЕООД, С., 2008, http://kafeavtomati.com/ 
Vendomat L.t.d. (1998), Бургас, 2008, http://www.vendomat-bg.com/ 

 
• Вендинг бизнесът отчасти страда от негативния имидж за 

„продажба на нездравословни продукти, със съмнително качество”25. В 
тази насока популяризирането на силните страни, възможностите на 
вендинг автоматите, успешното налагане и положителното приемане на 
продукта, ще създаде като крайна цел предпочитание и лоялност. В този 
пазарен сегмент налагането на продукта е по-бързо, както и скоростта 
на създаване на доверие чрез споделен опит. Въпреки това на този пазар 
продавачът е по-добре информираният агент за качеството на предла-

                                                 
25 Чигарин, Г. Имидж – все! Энциклопедия вендинг-бизнеса. e-Журнал о 

вендинг-бизнесе, 2005, http://e-vending.ru/ru/world_vending/news406.html. 
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ганите продукти. При това положение ценовите условия са най-под-
ходящия фактор, който може да се използва за създаване на поло-
жително очакване, и сигнал за добро качество на предлагания продукт. 
Допълнително ценовото предимство на вендинг продуктите може да 
бъде основен импулс за компромис по отношение на индивидуалните 
критерии за удовлетворение и удоволствие от резултата на размяната. 

Автоматите, предлагани на българския пазар, са с различен капа-
цитет и възможности. Изборът на подходящо устройство зависи от броя 
или очаквания поток на хората, които ще го ползват. В таблицата по-
горе са показани някои от видовете предлагани, инсталирани и фун-
кциониращи на пазара автомати (вж. Табл. 1). 

Някои често срещани проблеми пред бизнесът с вендинг авто-
мати в нашата страна са: 

•  Оперативният разход, заплащан от оператора като такса за 
инкасиране и уедряване, или при приемане на разменни монети и при 
внасяне по сметка на вендинг оператора в обслужващата бизнеса банка. 
Подобно обстоятелство е заложено в тарифите на търговските банки, 
които събират такси при обработка на парични наличности. Последното 
може да представлява значителен разход, при условие че заплащането 
на продуктите в този търговски формат се реализира основно в монети. 

• Наемането на подходящо място за поставяне на вендинг ав-
томат може да бъде обвързано със значителни разходи. В зависимост от 
формата на договореност “процентната комисионна може да достигне 
до 20% от оборота”26. 

• Влязлата в сила от 15.09.2009 г. Наредба № 37 от 21 юли 2009 
г. за здравословно хранене на учениците27, с която се уреждат изисква-
нията за осигуряване на здравословно хранене на учениците, органи-
зирано в ученически столове, бюфети и автомати за закуски и напитки 
на територията на училища, общежития и бази за спорт, отдих и тури-
зъм на ученици. Нормативният документ определя какви продукти мо-
гат да се предлагат (чл.5) и такива, за които влиза забрана за продажба 
(чл.6) в училищата. 

• Полимерните материали, използвани да производството на 
изделия, контактуващи с хранителни продукти, трябва да отговарят на 
определени санитарно-хигиенни норми. Неправилното използването на 

                                                 
26 По данни от: Николов, С. Бургас вендинг. Партньорство. 

www.burgasvending.com, 2009, NK Software, (достъпно на (20.09.2009): 
http://www.burgasvending.com/partners.php?pid=6). 

27 Наредба № 37 от 21 юли 2009 г. за здравословно хранене на учениците. 
Издадена от Министерството на здравеопазването. Обн. ДВ. бр.63 от 7 август 2009 г. 
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некачествени термоформовани пластмасови опаковки за еднократна 
употреба с по-ниска стойност, които не са предназначени за хранителни 
цели, може да доведе до влошаване на качеството на предлаганите хра-
ни и влияе върху потребителската удовлетвореност. Във връзка с това 
значение придобива и възможността за рециклиране и оползотворяване 
на опаковките, използвани във вендинг бизнеса.28 

Вендинг бизнесът е предприемаческа алтернатива, чиято пос-
тоянно еволюираща актуалност и жизненост се запазва както в усло-
вията на стабилен икономически растеж, така и при ударите на непред-
видимо проявяващите се стопански кризи. Вендингът осигурява уни-
кална възможност за креативност в способностите да се създават устой-
чиви бизнес практики, насочени към оптимално задоволяване на 
масовия потребител в икономическата реалност на несигурност и 
нестабилност на пазарната среда. 

 
28 Вж. по-подробно: Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки. Приета 

с ПМС №41 от 26.02.2004 г., обн., ДВ, бр.19 от 9.03.2004 г. 
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