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Завършил е Ленинградския 
политехнически институт,  
по-късно е специализирал в 

Техническия университет в 
София, работил е на различни 

мениджърски длъжности в 
няколко пловдивски предприятия, 

все свързани с инженерингова 
дейност. Днес е председател 
на Съвета на директорите и 

изпълнителен директор на „Новиз“ 
АД - Пловдив, изпълнителен 
директор на „Коминвест“ - 

Варна (дружество, управляващо 
хотелите „Палм бийч“ и „Палм 

парк“ на Златни пясъци), 
председател на контролния съвет 

на Съюза на собствениците 
на кк Златни пясъци и член на 

УС на Съвета по туризъм в 
Пловдив. И още: ентусиазиран 
ротарианец и щастлив дядо… 
Така, малко схематично, можем 

да щрихираме опорните точки в 
професионалната биография на 
Любозар Фратев - човек, чийто 

бизнес е тясно свързан с туризма 
вече десетилетие. 

Любозар ФратевЛюбозар Фратев::   
Да бъдеш 
празника

Т ова, че един собственик на хотели не е безразличен към 
развитието на туристическия бранш, е напълно разбира-
емо. Неясно остава как е възникнал интересът му към хо-
телиерството, затова директно задавам този въпрос.  В от-

говор научавам  смешно-тъжна история, която е твърде дълго 
да се разказва тук, но която може да се обобщи с няколко сухи 
думи - неудовлетворение от качеството на услугите в хотелите, 
предлагащи гостоприемството си на неговите бизнес партньо-
ри. Звучи едва ли не като случайно хрумване, но в хода на раз-
говора започвам да разбирам, че при този човек няма случай-
ни неща. Идеята възниква в средата на 90-те, следвайки модер-
ния тогава (и логичен за разрастващия се бизнес) подход за ди-
версифициране на продукти и дейности.  За изминалите 10 го-
дини и подходът, и философията еволюират и днес отношени-
ето му към хотелиерството изглежда прагматично, но и като 
към галено дете.  

Той не отрича, че интересът към определен бизнес винаги 
е свързан с възможността за печалба. Но ако това беше един-
ственият определящ аргумент, със сигурност нямаше да свър-
же живота си именно с туризма. „Хотелиерският бизнес е дей-
ност, особено интересна със своята емоционална страна, раз-
казва Любозар Фратев. И макар че това би могло да е валидно 
за всеки бизнес, в хотелиерството е особено силно изразено. 
Предлагайки качествено гостоприемство, ти постигаш и въз-
можността, макар и косвено, да бъдеш част от нечий празник, 
от нечие пътешествие и почивка, да останеш съхранен, макар 
и само като фон, в нечий приятен спомен.  Във всичко това има 
особено усещане, казва той и обобщава: Освен доходи, хоте-
лиерският бизнес носи и удовлетворение, чиито емоционал-
ни измерения струват и значат повече.“ 

Първият от хотелите на  фирмата е пловдивският „Новиз“, постро-
ен през 1997 г. Малкият, по домашному уютен хотел е маркетин-
гово ориентиран към бизнес посетителите на града.  Именно в 
него внасяното в България от фирмата СПА и уелнес оборудване 
осъществява първия си контакт с българския потребител. Затова 
още от създаването си „Новиз хотел“  е бил винаги пълен с все-
възможни високотехнически удоволствия.  „Не можем да си позво-
лим да предлагаме на клиентите нещо, в чиито качества не сме 
убедени“, категоричен е Любозар Фратев. Вероятно затова хоте-
лът е носител на престижни международни награди за качество 
в предлагането на хотелиерски услуги. 
По-късно същата година съвместно с руски партньори „Новиз“ 
АД учредява „Коминвест“ АД - компания, която инвестира зна-
чителни средства в закупуването и развитието на два хотела на 
Златни пясъци. С метаморфозите на единия от тях е свързан и лю-
бопитен факт, разказан от Любозар Фратев.  „В миналото хо-
тел „Лазур“можеше да бъде видян освен на курорта, и в порт-
фейла на всеки българин. Защото именно този бе хотелът, отпе-
чатан... върху старата червена петолевка, илюстрираща туриз-
ма като един от символите на социалистическа България, наред 
с гроздобера и бойната слава. Сега старият двуетажен хотел 

може да се види само в колекцията на нумизматите. На негово 
място се издига четиризвездният „Палм бийч“ с единствен рари-
тет от славното му минало - разкошните кестенови дървета на не-
говата територия.“
В края на 2003 хотел „Палм бийч“ е обявен от БХРА за най-
добър български ваканционен хотел на годината. Тризвездният 
„Палм парк“, който е изцяло реновиран и с обновена инфрас-
труктура - басейн, игрище за пейнтбол, тенискортове, е предпо-
читан главно от немски, руски и английски туристи. 

Позволявам си да задам провокационния въпрос за отноше-
нията собственик - мениджър и правомощията на последния. 
В отговор чувам, че най-трудното в този бизнес е мениджърът 

на хотела да бъде убеден и мотивиран да мисли и действа като 
собственик. Разбира се, Любозар Фратев веднага прави уго-
ворката, че ако подобна ситуация съществуваше реално, би 
отпаднал класическият за мениджмънта проблем „собствени-
ци мениджъри“. „Според мен мениджърът трябва да има ясно 
очертано поле на действие, запазено пространство, в което да 
бъде напълно самостоятелен на оперативно равнище, относи-
телно свободен в средносрочен план и със сформирана визия 
в стратегически план. На това поле мениджърът трябва да по-
чувства себе си предприемач, действащ в рамките на корпора-
тивната култура и постигащ зададените от собственика цели и 
финансови параметри на фирмата. При наличието на такива 

обстоятелства мениджърът може да е ефективен и тази ефек-
тивност трябва да има два аспекта - корпоративен и персона-
лен.“  В този момент ми се приисква повече собственици на хо-
тели да прочетат какви трябва да са отношенията им с мени-
джърите, и сякаш за да охлади ентусиазма ми, следва забележ-
ката: „За съжаление в конкретните условия тази бизнес идео-
логема невинаги работи. Но ние се стремим да я прилагаме и 
си мисля, че в някаква степен успяваме“.  Резултатите го доказ-
ват, допълвам мислено. 

Продължаваме разговора с изискваното от съвремието стан-
дартизиране на услугите и опасността от унифициране на ту-
ристическия продукт. Според Любозар Фратев опасност няма 
и поле за творчество остава. „Няма стандарт, предписващ ши-
рината на усмивките на персонала, степента на искреност 
или проявите на уважение към клиента. Стандартът предпис-
ва минималния обем услуги, различни технически параметри 
на материалната база, но той няма как да навлезе в емоционал-
ната територия на хотелиерството, там, където се създава усе-
щането за уют, за празник, където се пораждат неповторими-
те впечатления. Място за креативност на мениджмънта винаги 
ще има“,  убеден е той. 

Разговорът се прехвърля към бъдещото развитие на туриз-
ма в България, към необходимостта  да променим имиджа ни 
на евтина дестинация и да развиваме специализирани продук-
ти, които ще привличат високоплатежоспособни туристи. Ве-
роятно, воден от подобни мисли още при създаването на ком-
панията, Любозар Фратев насочва част от дейностите на „Но-
виз“ към внос на висококачествено оборудване за СПА и уелнес 
центрове.  Тогава подобно увлечение може и да е изглеждало 
като авантюра, но десетилетие по-късно бързото развитие на 
СПА туризма постави компанията сред лидерите на този пазар 
в България.  „Интересът на пазара към нови форми и техноло-
гии за пълноценен релакс впечатлява. Логично е такава ситуа-
ция да индуцира нарастващо вниманиие и инвестиции от стра-
на на бизнеса.“ По думите му стремежът на „Новиз“ е да внася 
оборудване само от водещи фирми - американски, германски, 
италиански и холандски, за разлика от други компании, насоч-
ващи се към по-евтина, но в същото време не особено качест-
вена продукция.

Непосредствените бизнес планове на Любозар Фратев са 
свързани преди всичко с нов инвестиционен проект - строител-
ство на голям офис център на площад „Съединение“ в Пловдив. 
„С него смятаме да реализираме качествено нов подход в стро-
ителството и експлоатацията на такъв тип обществени сгради. 
Ще предоставим на наемателите и съсобствениците на офиси 
в него наистина прекрасни условия за работа и почивка. Вра-
ти ще отвори и нов relax - център, който ще се обновява с най-
добрите уреди, които предлагаме.“ И макар новият проект на 
пръв поглед да няма  връзка с туризма, е точно обратното - при-
вличането на повече бизнес туристи от страната и чужбина ще 
профилира града в една от насоките за развитие, които той си 
е избрал - утвърждаване като един от центровете на деловата 
активност в  България. Предизвикателствата на бъдещето? Те 
са свързани с предстоящото приемане на България в Европей-
ския съюз. „Този очакван най-мащабен за съвременната българ-
ска история политически акт ще има екзистенциални измере-
ния за българския бизнес. Въпросът за адаптацията, за успеш-
ното вграждане в тази нова за нас бизнес среда е главният въ-
прос в дневния ред на българския бизнес. Аз съм оптимист“, 
казва Любозар Фратев. Какъв по-добър отговор за финал? 
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