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Информация за финансиран проект 
 

Наименование на конкурса:  

Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2018 г. 

Основна научна област или обществен приоритет: 

Обществени науки 

Входящ № на проект: 

Н 25-2 

Заглавие на проекта: 

Разработване и апробиране на модел за мониторинг и оценка на устойчивото развитие 
на туризма в България (на примера на националните курорти 

Базова организация: 

Международно Висше Бизнес Училище – Ботевград 

Партньорски организации: 

--- 

Ръководител на научния колектив (академична длъжност, научна степен, име): 

Проф. д-р Теодора Маринова Георгиева 

Общ размер на отпуснатото финансиране:  

119 980,00 лв. 

Разпределение на сумата по проекта между базовата организация и партньорите 

Организация: 

Международно Висше Бизнес Училище – Ботевград 

Сума: 119 980,00 лв. 
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Резюме на проекта:  

Концепцията за устойчивото туристическо развитие привлича вниманието на експертите в 
туризма през последните 15 години, като на нея са посветени голям брой публикации. Тя 
акцентира върху баланса, който трябва да се постигне между туризма и останалите реални 
и потенциални дейности в интерес на цялостното устойчиво развитие, като устойчивият 
туризъм е “туризъм, който се развива в определена територия по такъв начин и в такъв 
мащаб, че да остане жизнеспособен   за неопределен период от време, без да разруши 
или променя средата (социална и природна), в която съществува, като съдейства за 
успешното развитие на всички останали дейности и процеси” (Butler, 1985). 

През последните години е налице въвеждане на критерии и индикатори за устойчивост в 
трите й аспекта (екологичен, икономически, социален). Системи за оценка на 
устойчивостта на отделни услуги, продукти, обекти за настаняване, турове, атракции, 
дестинации, страни се разработват в Европа и света, и това е крачка напред към 
управление на устойчивото туристическо развитие.  

Настоящият проект има за цел разработване и последващо тестване на методика за 
мониторинг и оценка на устойчивото туристическо развитие, основана на система от 
индикатори за обективна оценка на устойчивостта на туристическото развитие като основа 
за  извеждане на тенденциите, обосноваване и провеждане на политика за оптимизиране 
на ефектите от развитието на туризма. Специално внимание ще бъде обърнато на 
климатичните промени и тяхното значение за устойчивото развитие на туризма в страната.  

Предлаганият проект е насочен към създаването на модел за устойчиво развитие на 
туризма в националните туристически курорти. Допълнителна обосновка на актуалността 
на изследването е намерението на Министерството на туризма да регламентира 
обособяването и дефинирането на нови национални курорти, което следва да стъпва на 
научно обосновани индикатори и параметри, заложени в модела за устойчиво развитие на 
националните курорти.  

Така представената цел ще бъде постигната чрез решаването на няколко   задачи, 
включени в 6 работни пакета.  

Те включват стриктна организация и управление на проекта по време на цялостното му 
изпълнение, подходящо визуализиране, информираност и публичност на проекта 
посредством различни медийни събития (пресконференции, прескомюникета, печатни 
материали) и чрез широко оповестяване на научните резултати от проекта – научни 
публикации, участие с доклади на международни научни конференции, семинари със 
студенти, монографичен труд, интернет сайт, фейсбук страница и др. 

Конкретните научни изследвания включват:  

 Камерални проучвания на вторична информация, чиито резултати са аналитични 
доклади относно европейския и световен опит в изучаването и управлението на 
устойчивото развитие на териториални туристически структури с таксономичен 
ранг; анализ на съществуващите методологически подходи за изучаване на 
устойчивото туристическо развитие и идентифициране на различните системи от 
индикатори за неговата оценка, мониторинг и управление; анализ на 
туристическото развитие в избрани морски и планински национални курорти. 

 Оценка на влиянията на туризма върху околната среда в националните курорти, 
включително и оценка на климатичните промени в страната и тяхното въздействие 
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върху туризма в националите курорти с обосновани предложение за адаптационни 
и превантивни мерки в тази насока. 

 Разработване на системи от индикатори, свързани с влиянията на туризма, 
климатичните промени и устойчивото туристическо развитие. 

 Апробиране на разработените системи от индикатори в един планински и един 
морски национален курорт.  

Ще бъде оценена устойчивостта на туристическото развитие в тях и ще бъдат очертани 
насоки за: 

 А) по-нататъшното усъвършенстване на съществуващите системи от индикатори за 
устойчиво развитие на туризма на ниво национален курорт  

 Б) постигане на оптимално ниво на устойчиво развитие на туризма в пилотните 
национални курорти 

Получените резултати от проекта са както фундаментални, така и практико-приложни. 

Проектът ще осигури фундаментално ново знание за същностната природа на устойчивото 
туристическо развитие, а това знание ще се използва многократно както за бъдещи 
изследователски дейности, така и за формиране на управленски политики и подходи за 
минимизиране на негативните влияния на туризма върху околната среда в страната. На 
базата на резултатите от проучванията ще бъдат изведени значими функционални 
зависимости между устойчивото туристическо развитие и различни показатели и 
индикатори на развитието на туризма като цяло, а чрез идентифицирането им ще се 
разкрият основните „инструменти“ за управлението, регулирането и постепенното 
подобряване на нивото на устойчивост в националните курорти в страната.  

Внедряването на постигнатите резултати в практиката ще доведат до решаване на редица 
въпроси от социално-културен, икономически и екологичен характер, респективно и до 
значими икономически резултати в туризма и в националните курорти в България.   
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Членове на научния колектив 

 

Организации/участници1 Бележка2 

Базова организация:   

Международно Висше Бизнес Училище (МВБУ)  

Ръководител на научния колектив  

Проф. д-р Теодора Маринова Георгиева  

Участници:  

Проф. д-р Николина Руенова Попова-Димитрова  

Проф. дгн Мария Стаматова Воденска 

Доц. Д-р Елена Стойкова  Александрова-Дафинска  

Гл. ас. д-р Даниела Венциславова Георгиева 

Гл.ас. Десислава Иванова  Алексова  

Александър Стефанов Бояджиев 

Александър Любенов Драгостинов 

 

 

 

МУ 

ДО 

СТ 

СТ 

 
Общ брои млад учен (МУ) 1 

Общ брои постдокторант (ПД)  

Общ брои докторанти (ДО) 1 

Общ брои студенти (СТ) 2 

                                                           
1 Отбележете академичната длъжност, научната степен, име и фамилия на всеки участник 
2 Отбележете дали участникът в колектива е млад учен (МУ), постдокторант (ПД), докторанти (ДО) или 
студенти (СТ), пенсионер (ПН) или учен от чужбина (УЧ) и съответната бройка. 


