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ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ 
 

Целта на настоящия проект е да се проучи състоянието и да се определят 
перспективите за развитие на алтернативния туризъм в Североизточния регион за 
планиране като фактор за повишаване на конкурентоспособността на туризма в 
региона.  

За постигане на поставената цел са реализирани следните изследователски 
задачи: 
1. Проучване наличието и усвоеността на туристическите ресурси в изследвания 
регион 
2. Анализирани са видове алтернативен туризъм, както и тази с перспективи за 
бъдещо развитие 
3. Разкрити са проблемите в съвременното развитие на туризма 
4. Формулирани са конкретни препоръки за повишаване на 
конкурентоспособността на туризма в региона в бъдеще на базата на приоритетно 
развитие на алтернативните видове и форми туризъм 

Изследователски направления, по които беше работено са: 
1. Проучено беше съвременното състояние на  алтернативния туризъм в 
Североизточния регион за планиране и ролята му за повишаване на 
конкурентоспособността на туризма в региона 
2. Очертани са проблемите и перспективите за развитие на алтернативния туризъм 
в Североизточния регион за планиране 
3. Формулирани са изводи и са отправени препоръки за бъдещото развитие на 
алтернативния туризъм в Североизточния регион за планиране 

При реализиране на проекта екипът използва следните методи: 



- изследователски – проучване в т. ч. теренни проучвания на видовете 
алтернативен туризъм в региона; 
- статистически – събиране и обработка на статистическа информация за 
туристопотоците, реализираните нощувки и т. н.; 
- картографски – използва се за онагледяване на пространствената информация; 
прилага се с цел обслужване на потребителите с туристико-информационни карти и 
научно обезпечаване на изучаването, управлението, планирането и прогнозирането на 
териториалните рекреационни системи; 
- проучване на литературни, електронни, и други научни източници; 

Постигането на поставената цел и решаването на изследователските задачи 
могат да спомогнат за повишаване на конкурентоспособността на туризма в региона. 
Резултатите от проучването са представени на престижни научни форуми с 
туристическа тематика. Получените резултати биха имали не само научно-теоретечно 
значение, но и практико-приложно приложение. Потенциални потребители са всички 
общински и областни администрации в региона.  Резултатите ще  намерят приложение 
в преподавателската дейност по дисциплините „Алтернативен туризъм”, 
„Туристически ресурси”, „Природни туристически ресурси на България”, 
„Антропогенни туристически ресурси на България“ и др., както и за професионалното 
развитие на кадрите. 
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