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Показател В.3. Хабилитационен труд - монография 

B.3.1. Владев, И., М. Стоянова, Р., Владева. (2020). Геотуристически 

дестинации от Европейския съюз. Университетско издателство „Епископ Константин 

Преславски”, Шумен, 331 с. ISBN 978-619-201-457-5. 

Монографията „Геотуристически дестинации от Европейския съюз” има 

теоретичен и практико-приложен характер. Състои се от основен текст 331 стр., 6 

таблици, 3 фигури и 5 приложения, които спомагат да се онагледи по-добре изложението 

и осигуряват информационно анализа при геотуристическите дестинации. 

Темата на изследването е мотивирана от обективните потребности на теорията и 

практиката на съвременното развитие на туризма, общественото образование в редица 

професионални направления, както и институционалната практика в областта на 

регионалното развитие. Идеята на авторите е да изследват спецификата на съвременните 

процеси и тенденции в областта на туризма в страните членки на Европейския съюз и да 

анализират водещите геотуристически дестинации в него. 

Изследването следва утвърдения научен подход на историческата хронология в 

развитието на процесите и явленията. Пространствената логика ясно проличава в 

посочените примери на глобално и европейско ниво, което кореспондира с 

националните, регионални и локални особености, с които се характеризира развитието 

на геотуристическите дестинации. 

В обсега на монографията е геопространството на Европейския съюз с неговото 

разнообразие от територии и население, формирани в резултат на взаимодействието на 

локалните културни ландшафти. В този аспект тя разглежда туристическите локации в 

избрани държави от отделните региони и подрегиони на ЕС. Научността се засилва от 

актуалните статистически данни, които са дадени в приложения за демографски, 

социално-икономически показатели, а така също и свързани с туристическия сектор. 
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Структурата и съдържанието на монографията е разпределено в пет глави. В първа 

глава се извършва исторически преглед на туризма, проследява се възникването и 

функционирането на Европейския съюз, провежданата туристическата политика и 

съвременните измерения на международния туризъм, отражението на кризата от COVID- 

19 върху европейската икономика и туризма. В останалите глави са обхванати водещите 

по туристически пристигания, постъпления от и разходи за международен туризъм в 

страни от Европейския съюз, които се явяват представители на отделните туристически 

подрегиони. В Северна Европа – Швеция и Финландия, Западна Европа – Франция, 

Германия и Австрия, Централна и Източна Европа – Полша и Унгария, ЮжнаЕвропа и 

Средиземноморие – Испания и Италия. 

Във всяка тема се акцентира на географското положение, границите, големината 

на територията, държавното и административно-политическото устройство, 

необходимата туристическа информация, която трябва да знае всеки турист, 

природноресурсния потенциал, актуалните проблеми и тенденции в развитието на 

населението като фактор определящ обема и структурата на туристопотоците, 

характеристика на разпределението на производството в секторен и териториален разрез, 

определящо нивото на туристическите потребности и туристическото търсене. Проявен 

е стремеж при изучаването на страните да се наблегне върху туристическите обекти и 

забележителности в отделните региони, които се отличават с различна големина и облик. 

Като модерен и динамично развиващ се отрасъл от обслужващия (третичен) сектор на 

световното и европейско стопанство, туризмът и в частност туристическата политика е 

част от социално-икономическата политика на всяка една държава. Следователно в 

съдържателно отношение туристическата политика надържавите от ЕС обхваща всички 

мерки и мероприятия, които преимуществено, основно или изцяло са свързани с и 

произтичат от туризма или непосредствено се отнасят до него. 

За анализ и оценка на туристическата политика на ЕС може да се разграничат две 

нейни разновидности: пряка и непряка. Причина за това е обстоятелството, че голяма 

част от политическите мерки на ЕС в областта на туризма и днес се реализират чрез други 

гранични политики – транспортна, екологична, селскостопанска, защита на правата на 

потребителя и др. Затова при настоящето изследване е използвануправленският поглед 

върху процесите на развитие на геотуристическите дестинации в контекста на 

пространственото развитие на Европа. Доказва се необходимостта, геотуристическата 

дестинация във всичките ѝ измерения да се управлява ефективно, ефикасно, модерно и 

резултативно с подходящи пространствени похвати. 

В изследването се доказва идеята, че геотуристическите дестинации сами по себе 

си в много случаи е необходимо да се утвърдят с цел постигне на приемливо равновесие. 

В монографията се изтъкват ролята и значението на природноресурсния потенциал, 

населението и стопанството за развитието на геотуристическите дестинации. Разглеждат 

се и особеностите в развитието на туризма в териториален план на водещи европейски 

страни с налагането им като геотуристически дестинации. 



ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ” 

КАТЕДРА „ГЕОГРАФИЯ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ТУРИЗЪМ“ 

Резюмета на научните публикации за участие в конкурс за заемане на академична длъжност професор в 

област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика, професионално 

направление 4.4. Науки за Земята (География и регионално развитие) обявен в ДВ бр. 21 от 15.III.2022 г. 

на доц. д-р Милена Петрова Стоянова (след придобиване на академичната длъжност доцент) 

 

 

 

 

Показател 5. Публикувана монография, която не е представена 

като основен хабилитационен труд 

Г.5.1. Стоянова, М. (2019). Туроператорска, турагентска и транспортна 

дейност. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 267 

с., ISBN 978-619-201-283-0. 

Монографията е предназначена за заинтересованите кръгове от бизнеса и 

научната общност в областта на туризма. В нея са намерили място теоретико- 

методологичните проблеми на туроператорската, турагентската и транспортната дейност 

в контекста на съвременното развитие на туризма. Старата и известна информация е 

редуцирана и компресирана, а новата е смислово обработена от автора чрез описание, 

дефиниране, анализ-синтез и обобщение. Разгледани са основните въпроси, засягащи 

съдържанието и развитието на понятийния апарат, в достатъчна степен са изложени 

историческите аспекти и дидактически се осветляват проблемите за регулирането и 

управлението на туроператорската и турагентската дейност в Р България и света. Не са 

пренебрегнати важните проблеми за значението на резервационните системи, но съвсем 

умишлено се избягва детайлното представяне и описание на техническите и 

технологичните страни от дейността на туристическите агенции. 

Структурата и съдържанието на монографията е разпределено в 9 теми, и включва 

таблици, фигури, литературни източници и 7 приложения, в които е предоставена 

полезна информация за операционализиране на туроператорската и турагентската 

дейност в Р България. Тя започва с историческото развитие на туроператорската и 

транспортна дейност. В исторически план е посочено началото на този вид дейност и 

последващото и развитие „в обсега” на туристическия отрасъл. 

Разнообразието на организаторската, посредническата и транспортната дейност 

в туризма, налага създаването и функционирането на специализирани професионални 

организации със световен, регионален и национален обхват. Затова в отделна тема са 

разгледани основните организации, регулиращи тези дейности и целите им: 

- Дефиниране и унифициране на професионалната терминология; 

- Сътрудничество и координация на действията на техните членове; 

- Провеждане на конгреси и конференции за обмяна на опит; 

- Изработване на кодекси, справочници, документи, информационни 

материали; 

- Оказване на правна, финансова и икономическа помощ на своите членове и 

т.н. 

Подобаващо място е отредено на нормативно-правната уредба на този вид 

дейност и в частност в България. Посочени са основните нормативни документи, 

лицензионни режими и др. регламентиращи туроператорската и турагентска дейност. 
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В отделна тема е обърнато внимание на резервационните системи, които са 

„гръбнакът” на практическо ориентираната туристическа дейност. Чрез тях се 

осъществява комуникацията между участниците в туристическия пазар, подпомага 

техните финансови взаимоотношения и администрира системата, свързана със 

сигурността на информацията и транзакциите. 

Част от тях засягат и иновациите в туризма. Глобалните системи за дистрибуция 

(GDS) са компютърни мрежи/платформи, които централизират услугите и осигуряват 

транзакции, свързани с пътувания. Те покриват всичко – от самолетни билети, коли под 

наем, до хотелски стаи и други. Познаването и прилагането на различни типове 

резервационни системи улеснява изследвания отрасъл и дава неговата „подреденост” и 

„ситуираност” във времето. 

Международният туризъм включва движението на хора от една дестинация към 

друга. Невъзможността той да се осъществява без участието на транспортни средства, 

определя транспортните услуги като изключително значим елемент на цялостното 

туристическо обслужване. Индустрията на пътническия транспорт играе важна роля за 

функционирането на туристическата индустрия и световната икономика въобще. 

Туризмът е напълно зависим от транспорта, неговата безопасност, бързина и удобства, 

предоставени на туристите по време на тяхното придвижване. Затова е обърнато 

внимание на транспортното обслужване като основен структурен елемент на всяко едно 

туристическо пътуване. За пръв път в монографията толкова подробно се разглеждат 

видовете транспорт в туризма, разглежда се историческото им развитие, дават се и 

актуални статистически данни към момента и се обръща внимание на техните 

предимства и недостатъци. 

 
Г.5.2. Стоянова, М. (2019). Потребителско поведение в туризма. 

Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 279 с., ISBN 

978-619-201-303-5. 

Поведението на потребителите е вплетено в тъканта на нашия живот по различен 

начин всеки ден. В същото време всеки от нас е изправен пред много сериозни проблеми, 

които изискват вземането на определени решения. Независимо какъв продукт или услуга 

ще се купува, се предприемат действия, които са предмет на изследване на 

потребителското поведение. 

Причината за избора на тематиката на книгата е желанието да се систематизират 

механизмите, законите и закономерностите за осъществяване на избора на продукт от 

даден човек, както и интересът към проблема за характеристиките на мотивационната и 

търсещата сфера на потребителя. Поведението на потребителите има за цел да проучи 

защо хората купуват продукта и как те вземат това решение. Преди да бъдат разгледани 

дефинициите и моделите съобразени с туристическия сектор, е важно да се изяснят 

общите дефиниции, които са разработени с изследване на потребителското поведение 

като цяло. 
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Монографията има общ обем от 279 страници. Тематично тя е структурирана в 

предговор, 10 обособени теми и списък на фигурите. Накрая е приложена тематично 

свързана със съдържанието библиография. В увода е подчертана актуалността на 

книгата, който в тематично отношение адекватно да маркира теоретичната ѝ рамка. 

Направеният избор и предложената логическа последователност на темите в 

монографията определя общообразователния ѝ и справочен характер, правещи я 

необходима и ценна за студенти, научни работници, специалисти и отделни лица с 

интереси в областта на туризма. 

Изследването на потребителските предпочитания, фактори, влияещи върху 

поведението на потребителите в туристическата индустрия, има голямо практическо 

значение, което предполага постоянното им изследване и анализиране. В днешната 

хиперконкурентна бизнес среда удовлетвореността на клиентите е необходима, за да се 

запази конкурентоспособността на дадена организация, независимо от нейния размер 

или бизнес. Някои от най-успешните фирми са склонни да поставят потребителя в 

центъра на вниманието си, като се ориентират към клиента. Това означава, че всяко 

действие на организацията се основава на нуждите и поведението на основните 

потребители. 

От друга страна поведението на потребителите е процес, при който индивиди и 

групи избират, купуват или използват продукти, идеи, услуги или опит, за да задоволят 

своите нужди и желания, т.е. потребителите могат да вземат решения за закупуване в 

групи, а не само като индивиди. Този процес е много сложен и по тази причина в 

настоящата книга потребителското поведение е илюстрирано като процес с модели, а не 

като дефиниция. Разбирането на поведението на потребителите е ключово за 

маркетинговите дейности, които са много важни за ефективността на всяка туристическа 

организация. 

Специално внимание се отделя на имиджа като публичен, позитивен, 

благоприятен образ, като комплекс от представи, отношения, характеристики, нагласи 

и мнения, които дестинацията и потребителите изграждат в себе си в процеса на 

комуникацията помежду си. Именно публиките са от ключово значение за цялостния 

комуникационен процес, където информираността, доверието и компетентният диалог 

с тях изграждат позитивния имидж на дестинацията. 

В книгата се обръща внимание на възможността, която процесът на сегментиране 

на пазара предоставя за подпомагане и обслужване на маркетинговите цели в туризма, 

за спомагане по-ефективно да се удовлетворят точно определени потребности на 

целевите сегменти, така че ползите за потребителите да се превърнат в икономически 

ползи за фирмите и дестинацията като цяло. Затова сегментирането не серазглежда само 

като разпределение на потребителите на различни категории, а като идентифициране на 

широки групи от тях с еднородни потребности, проявяващи еднотипни вкусове, желания 

и очаквания. 

Разгледани са модели на процеса на вземане на решения от потребителя, който 

включва етапа на вземане на решения и описва променливите, които влияят върху хода 
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на тези етапи. Моделите показват как потребителите купуват продукти, за да решават 

проблемите си, и описват действията, които предшестват закупуването на продукт, 

придружават го и го следват. Разгледани са етапите след закупуването на процеса на 

вземане на решения: консумация и оценка на продукта въз основа на резултатите от 

неговото използване. Отбелязано е, че вземането на решения не завършва с потребление, 

тъй като е вероятно след покупката на продукта или услугата да настъпи оценка, което 

ще определи удовлетворението или неудовлетвореността, толкова важни за задържането 

на потребителите. 

 
Г.5.3. Стоянова, М., И. Владев. (2020). Пътеводител за достъпен туризъм (за 

хора с двигателни увреждания). Изд. Инкома – Шумен, 203 с., ISBN 978-954-452-066- 

3. 

Идеята на пътеводитея е, че достъпът на всички до туристически съоръжения, 

продукти и услуги трябва да бъде централна част от всяка отговорна и устойчива 

туристическа политика. Хората с двигателни увреждания също така представляват 

нововъзникващ сегмент по отношение на туристическото търсене. Съществува широк 

консенсус, че това търсене е нарастващо, включващо различни видове клиенти, тъй като 

всеки човек с увреждания трябва да бъде придружаван; повишава имиджа на 

дестинацията; не е сезонно, особено по отношение на културния туризъм и може да 

генерира по-високи доходи от средните за масовия туризъм. 

Структурата и съдържанието на настоящата монография са разпределени в пет 

глави. Първа глава е с теоретичен характер и изяснява регулаторната рамка за създаване 

на достъпна туристическа среда за хора с двигателни увреждания. В останалите три глави 

се акцентира върху туристически обекти с потенциални възможности за достъпен 

туризъм, които се предлагат на територията на общините Шумен, Видин, Самоков и 

Девин. Последователно се анализират географското положение, границите и 

териториалният обхват на всяка община, категоризацията на населените места, 

природните и антропогенни туристически ресурси, потенциалът на туристически 

маршрути, специализирани за хора с двигателни увреждания. 

В монографията се приема, че „лице с увреждане“ означава всяко лице, чието 

пълно и ефективно участие в обществото на равни начала с другите в пътуванията, 

настаняването и други туристически услуги е възпрепятствано най-вече от бариерите в 

средата, в която се намират, също така и от поведенчески бариери. Може да се постави 

въпросът как обществата създават пречки за хората с увреждания и как тези бариери 

могат да бъдат премахнати. В този контекст Конвенцията на ООН за правата на хората 

с увреждания признава увреждането като проблем на правата на човека и го определя 

като социална конструкция, а не като присъщо качество на индивида. Той акцентира 

върху премахването на социалните бариери, независимо дали са архитектурни, правни, 

организационни или просто предразсъдъци и враждебност. Освен това 

пропорционалното увеличаване на застаряващото население започва да размива ясната 

разлика между хората с или без увреждания. 



ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ” 

КАТЕДРА „ГЕОГРАФИЯ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ТУРИЗЪМ“ 

Резюмета на научните публикации за участие в конкурс за заемане на академична длъжност професор в 

област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика, професионално 

направление 4.4. Науки за Земята (География и регионално развитие) обявен в ДВ бр. 21 от 15.III.2022 г. 

на доц. д-р Милена Петрова Стоянова (след придобиване на академичната длъжност доцент) 

 

 

 

Хората с увреждания съставляват значителна част от световното население. Броят 

им нараства поради тенденцията на застаряване, наблюдавана в определени региони, и 

съпътстващото повишено разпространение на заболявания. Според Световната здравна 

организация (СЗО) 15% от населението на света (1 млрд. д.) живеес някаква форма на 

увреждане. Световната организация по туризъм (UNWTO, СОТ) е убедена, че достъпът 

на всички до туристически съоръжения, продукти и услуги трябвада бъде централна част 

от всяка отговорна и устойчива туристическа политика. Достъпността се счита за 

параметър за качество и използваемост на туристическите атракции и следователно е 

ключов определящ фактор за удовлетвореността илоялността на потребителите. Също 

така, не трябва да се забравя, че увреждането честое пряко свързано с възрастните хора 

и те „с увеличаване на възрастта, увреждането или ограничените възможности също се 

увеличават постепенно“. 

Хората с увреждания имат право на равен достъп до физическата среда на 

живеене, труд и отдих, лична мобилност, транспорт, информация и комуникации, 

включително до информационни и комуникационни системи и технологии, както и до 

всички останали удобства и услуги за обществено обслужване в урбанизираните 

територии. Затова достъпността трябва да присъства в цялата туристическа верига, 

връзките между всички обекти, услуги и дейности трябва да бъдат добре планирани и 

тествани. 

Развитието на достъпен туризъм в България се затруднява поради недостъпна 

среда за инвалиди, не се работи достатъчно за усъвършенстване на туристическите бази, 

транспортни, туроператорски и турагентски услуги, които да бъдат предназначени за 

всички хора, съобразно с техните специфики и различия. Други проблеми, които се 

открояват за хората със специфични нужди са липсата на информация за налични 

достъпни туристически обекти, малкият им брой, липсата на дискусия в публичното 

пространство. 

За да бъдат решени тези проблеми са необходими подробни проучвания, които 

да очертаят липсващите нива и необходимостта от развитие на достъпен туризъм с цел 

изготвяне на стратегии и планове за действия, залагащи на обучения на персонала и 

включване на услуги, необходими за спецификите и нуждите на всички. Във връзка с 

това се отбелязват възможностите, които са на разположение на дестинациите и 

компаниите, за предприемане на практически стъпки, за да отговорят на специфичните 

нужди на хората с увреждания и възрастните хора, по-специално тези със специфични 

изисквания за достъп. 

 
Г.5.4. Владев, И., М. Стоянова. (2021). Туристически пътеводител зафутболни 

фенове на ЕВРО-2020 (Първа част). Университетско издателство „ЕпископКонстантин 

Преславски”, Шумен, 201 с., ISBN 978-619-201-491-9. 

Г.5.5. Владев, И., М. Стоянова. (2021). Туристически пътеводител зафутболни 

фенове на ЕВРО-2020 (Втора част). Университетско издателство „Епископ Константин 

Преславски”, Шумен, 206 с., ISBN 978-619-201-490-2. 
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Справочникът „Туристически пътеводител за футболни фенове на ЕВРО-2020” 

се състои от две монографични части. Той е предназначен за любители на футболната 

игра и за всички, които обичат да пътуват и чрез провеждането на значимо спортно 

събитие да опознават културата, обичаите, традициите и туристическите 

забележителности на европейските народи. Пътуващият човек възприема култури и 

обичаи, навици и привички, но той също така разпространява своя модел на културно 

изграждане и емоционално съществуване. Българинът, тръгнал за футболна Европа през 

лятото на 2021 г., а и след това, притежава много шансове да се разведри, да се обогати, 

да засити своята футболна и туристическа любознателност по най-вълнуващ начин. 

Структурата и съдържанието на двете части на туристическия пътеводител са 

разпределени в 7 глави. Справочникът е съпроводен с таблици, снимки на стадионите и 

най-значимите туристически обекти, названия на градовете домакини на някои 

европейски езици и литература. Обхванати са 11-те европейски града, определени 

окончателно за домакини на финалната фаза и двата отказали се града от домакинство 

на ЕВРО-2020, което поради пандемията от COVID-19 се проведе с една година 

закъснение от 11 юни до 11 юли 2021 г. 

В първата част са посочени отборите финалисти на XVI европейско първенство 

по футбол, генералното класиране на европейските футболни отбори в проведените 

досега 15 шампионата, регламентът за участниците във финалната фаза. Във всяка тема 

от останалите три глави на първа част се акцентира върху географското положение, 

историческото развитие, населението, необходимата туристическа информация за 

градовете домакини и стадионите на ЕВРО-2020. 

Структурата и съдържанието на втората част на туристическия пътеводител са 

разпределени в 3 глави. Справочникът е съпроводен с таблици, литература и названия на 

градовете домакини на някои европейски езици. Проявен е стремеж при 

характеристиката на шестте града домакини от група A (Рим и Баку), B (Копенхаген и 

Санкт Петербург) и С (Амстердам и Букурещ) в първата част и на петте града домакини 

във втората част (Лондон, Глазгоу, Севиля, Мюнхен и Будапеща) да се наблегне върху 

туристическите обекти и забележителностите, върху отликите по отношение на 

големината и специфичния облик, вкл. как да пътуваме, къде да отседнем и да се храним. 

Това е продиктувано от факта, че днес туризмът е модерен и динамично развиващ се 

отрасъл от обслужващия сектор на всяка една европейска страна, независимо от неговата 

повишена чувствителност към различни негативни промени, което го превръща в 

особено застрашен и податлив на кризисни явления. 

Общообразователният и справочен характер прави пътеводителя необходим и 

ценен за студенти от специалностите „Туризъм”, „География и регионална политика”, 

„География и биология”, „История и география” в Шуменския университет „Епископ 

Константин Преславски, за специалисти в областта на туризма и регионалната 

география, както и за отделни лица с интереси в тази научна област. Това му придава 

подчертана приложна, научно-познавателна и енциклопедична стойност. 
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Показател Г. 7. Научни публикации в издания, които са 

реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна 

информация (Web of Science и Scopus) 

Г.7.1. Stoyanova, M. (2020). Managing the Recognition of Bulgaria as a Spa and 

Wellness Destination. In: 4rd International Thematic Monograph “Modern ManagementTools 

and Economy of Tourism Sector In Present Era”, Belgrade, 2019, ISBN 978-86-80194- 29-5. 

pp. 91-107. DOI: https://doi.org/10.31410/tmt.2019.91, Web of Science Book Citation Index, 

Social Sciences & Humanities. 

Разработване имидж на страната като туристическа дестинация, трябва да се 

разглежда внимателно, за да се развиват успешно позициите на конкурентните пазари. 

Процесът на организиране, управление и мониторинг на имиджа на туристическа 

дестинация е много по-сложен процес в сравнение с този на индивидуалните фирми на 

пазара. Така и изграждането на бранд на туристическата дестинация не може да се 

сравнява с брандинг стратегиите на традиционни стоки или услуги. Затова мениджърите 

на България като спа и уелнес туристическа дестинация трябва да са наясно с вътрешното 

положение в страната, т.е. със силните и слабите страни, както и свъншната ситуация, 

включително евентуални възможности и заплахи. Цялостната стратегия за развитие на 

дестинацията и стратегията за имиджа трябва да са в съответствие с визията на 

правителството, на местните жители и на всички заинтересовани страни в спа и уелнес 

туризма. 

България като туристическа дестинация и нейните промоционални дейностичесто 

не успяват да представят по уникален начин силните ѝ страни като например минерални 

извори, богата култура или позитивен начин на живот. Затова съгласуванитерекламни и 

маркетингови стратегии включващи материали и допълнителни рекламни дейности за 

дестинацията са важни инструменти за развитие и поддържане не само атрактивен 

имидж, но също и за постигане на по-силни позиции на туристическия пазар. 

Развитието на един успешен и привлекателен разпознаваем образ на дестинацията 

включва процедура от три етапа: 

- Цялостен имидж на дестинацията – той е конструкция, която се състои от 

субективна и лична информация за нея, различна за всеки отделен човек; 

- Брандинг на дестинацията – от решаващо значение за изграждането на 

емоционалната страна на имиджа дестинация и следователно може да бъдат 

категоризиран като неизбежен; 

- Индивидуалност на самия бранд – човешката част от процеса. Тази стъпка е 

основен двигател на възникващ образ на дестинацията, като се използват различни 

характеристики като уникалност или вълнуваща, или позициониране като семейно- 

приятелска дестинация. 

https://doi.org/10.31410/tmt.2019.91
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Базирайки се на тази процедура и на резултатите от анализа и оценката наимиджа 

на България като спа и уелнес дестинация е разработен план за организация на дейността 

по изграждане и поддържане на разпознаваемия ѝ образ, който включва: 

1. Провеждане на активна кампания за запознаване с уникалните природни 

ресурси и специализирана инфраструктура за спа и уелнес туризъм. 

2. Координация на заинтересованите страни в спа и уелнес туризма и 

подобряване на комуникационната политика за популяризиране на България като 

дестинация с разпознаваем образ за спа и уелнес туризъм. 

3. Разширяване на туристическото предлагане чрез включване на културни 

събития, влияещи върху избора на български спа и уелнес туристически продукт чрез 

създаване на дестинационни мрежи с тематично свързани с MICE прояви. 

4. Изграждане и поддържане на разпознаваем образ на България чрез реализиране 

на PR-кампании. 

За да бъде успешна спа и уелнес туристическа дестинация, България трябва да 

знае точно какво да предложи на конкурентния пазар и трябва да е наясно с очакванията 

и изискванията на отделните туристи. Успешният имидж на дестинацията трябва не само 

да се хареса като достоверен, но също така да се вписва към местните условия на 

страната. Затова се поставя необходимостта от провеждане и на мониторинг, чиято 

основна задача е да осигури синхрона и взаимното подпомагане при реализиране на 

набелязаните дейности. Целта е да се очертаят управленски резултати, засягащи 

промотирането и позиционирането на туристическата дестинация. Едно от най-важните 

предизвикателства в промотирането е да се разпознаят нейните силни и слаби страни. 

За България като спа и уелнес туристическа дестинация могат да бъдат 

приложени следните действия за да се подобри разпознаваемостта на образа й: 

- Първо към образа могат да се добавят нови елементи. 

- Второ, структурата на съществуващите аспекти на образа може да бъде 

организирана отново. 

- Трето, съобщението може да подейства за изясняване на някое измерение на 

образа. 

Придържането към набелязаната стратегия за спа и уелнес туризъм ще доведе до 

повишаването на конкурентоспособността на България като туристическа дестинация. 

Това означава не само да се увеличава броят на туристите в ограничени курорти, но 

балансиране на посещенията в рамките на всички спа и уелнес центрове в страната и по 

периоди през цялата година, увеличаване на средния престой на туристите и увеличаване 

на приходите на туристическите посещения в страната. България ще стане по- 

конкурентоспособна на международния туристически пазар не чрез предлагане на най- 

ниски цени на част от туристическата индустрия, а чрез използването на подходящи 

цени по отношение на качеството на спа и уелнес продуктите, които включват разумна 

печалба и позволява инвестирането в развитието на туризма на страната. Повишаване на 

конкурентоспособността на България като туристическа 
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дестинация означава достигане на икономическия растеж чрез туризъм, насочени към 

подобряване на качеството на живот в страната, запазване на природното и културно 

наследство за бъдещите поколения. 

 

Показател Г.8. Научна публикация в нереферирани списания с 

научно рецензиране или в редактирани колективни томове 

Г.8.1. Керемидарска, Е., М. Стоянова. (2022). Възможности за развитие на 

културен туризъм по поречието на река Струма. Четвърта научна конференция с 

международно участие „География, регионално развитие и туризъм“ 3-5 декември 2021, 

Шумен, INTERNATIONAL SCIENTIFIC REFEREED ONLINE JOURNAL WITH 

IMPACT      FACTOR,      ISSUE 90, FEBRUARY 2022, pp. 349-356, 

http://sociobrains.com/website/w1465/file/repository/14._Milena_Stoyanova_Ekaterina_Kere 

midarska.pdf, Publisher: SMART IDEAS – WISE DECISIONS, Ltd., Sofia, Bulgaria, ISSN 

2367-5721 (online). 

Културният туризъм е не само в основата на националното ни самочувствие, но 

и част от един печеливш бизнес, който продължаваме да подценяваме. Това налага 

заинтересованите от него страни в България да работят сериозно и координирано за 

формирането на ефективен маркетингов микс, чрез който да утвърдят страната ни на 

международния пазар като привлекателна дестинация за посещения на културно- 

познавателни туристи. Това се отнася и за общините по долината на река Струма. 

Някои от малките селища са почти изцяло зависими от развитието на туризма. Това 

определя интереса ни към проблема и мотивите да търсим възможности за развитие на 

културния туризъм. Въз основа на съвременните постижения в теорията и практиката 

на туризма у нас целта е да се анализират възможностите за развитие на културния 

туризъм в този регион, за да се разкрият възможностите за неговото развитие в бъдеще. 

Всички туристи, които проявяват интерес към   изброените   паметници   на 

културата в посочения регион, могат спокойно да организират еднодневни и двудневни 

маршрути до определените от тях обекти, без да се притесняват за нощуване и битово 

обслужване. Изброените обекти за културен туризъм се намират на необезлюдени 

места. Всички те са разположени в близост до градски центрове, които предлагат 

хотели и къщи за гости в приятен, традиционен стил. 

Необходимо е да се проучи потенциала за развитието на културен туризъм по 

долината на река Струма, като се акцентира на четири направления: археология и 

история; архитектурни паметници; културни паметници; етнология. Резултатите от 

развитието на културният туризъм ще носят икономически ползи. А културните ресурси, 

когато се управляват правилно, могат да бъде генератор на траен икономически растеж 

в целевия район. Туризмът, разбира се трябва да бъде планиран така, че да не повлияе 

отрицателно на автентичността и физическия облик на културното наследство. Като цяло 

тенденцията е да се изгради национална и международна мрежа на фестивални 

мениджъри, аниматори, хотелиери, ресторантьори 

http://sociobrains.com/website/w1465/file/repository/14._Milena_Stoyanova_Ekaterina_Keremidarska.pdf
http://sociobrains.com/website/w1465/file/repository/14._Milena_Stoyanova_Ekaterina_Keremidarska.pdf
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и т.н. и съответното изграждане на устойчив интерес на младите хора (като участници и 

потребители) към българския културен туризъм и по-специално този му нюанс, койте е 

базиран на традициите и свещените места. Едновременно с това ще се съхрани тяхната 

уникалност и ще се осъзнае необходимостта от културния туризъм от местните хора като 

възможност за повишаване на доходите и създаване на работни места. 

Факторите, които възпрепятстват развитието на културния туризъм в селищата са 

все още тромавото централизираното управление и финансиране на културнитесъбития, 

както и проблемното изграждане на ясна стратегия и политика за устойчиво развитие на 

туризма (в частност и на културния туризъм) по места. Труден е достъпът до 

международни панаири и изложения и до текущата информация. Недостъпни са и 

програмите за финансиране на обучения в областта на маркетинга и мениджмънта. 

Културният туризъм изисква специфична инфраструктура и стопанска логистика. Те са 

под влияние на характера на собствеността и националната и общинската политика. 

 
Г.8.2. Христова, С., М. Стоянова. (2022). Предимства и недостатъци от 

внедряването на ИКТ в MICE туризма. Четвърта научна конференция с международно 

участие „География, регионално развитие и туризъм“ 3-5 декември 2021, Шумен, 

INTERNATIONAL SCIENTIFIC REFEREED ONLINE JOURNAL WITH IMPACT 

FACTOR,      ISSUE 90,      FEBRUARY      2022,      pp.      434-438, 

http://sociobrains.com/website/w1465/file/repository/19._Stefka_Hristova_Milena_Stoyanova 

.pdf, Publisher: SMART IDEAS – WISE DECISIONS, Ltd., Sofia, Bulgaria, ISSN 2367- 5721 

(online). 

През 21-ви век и ерата на четвъртата индустриална революция осъществяването 

на MICE туризъм далеч не е монотонна дейност, а динамичен процес, който изисква 

ежедневно адаптиране към новите пазарни условия. Непрекъснатото развитие на 

информационните и комуникационните технологии (ИКТ) предоставя нови продукти и 

тенденции, които водят до оригинални и безкрайни възможности за подобряване на 

организацията и провеждането на MICE събития. 

Целта на настоящото изследване е да се проучат и анализират предимствата и 

недостатъците на интегрирането на дигиталния стрийминг и виртуалните технологии в 

съвременната MICE туристическа индустрия, като се разкрие използването на 

глобалната система и информационните ресурси. 

Информационните и комуникационни технологии са в своя революционен етап 

на развитие. Те са неизменна част от нашето ежедневие, но кои са предимствата и какви 

са недостатъците от развитието на ИКТ в туристическата индустрията? 

Предимства от внедряването на ИКТ: 

- В MICE сектора – възможност за провеждане на срещи и събития; 

- Технологията позволява на потребителите да оперират с по-вече функции, в 

удобно за тях време и място; 

- Електронните туристически посредници предлагат по-голяма гъвкавост, богат 

и обширен избор на услуги; 

http://sociobrains.com/website/w1465/file/repository/19._Stefka_Hristova_Milena_Stoyanova.pdf
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- Постиженията на ИКТ в туристическата индустрия и в пряка зависимост от 

въздушния транспорт (например електронно издаване на билети; директни полети; 

ограничаване на комисионните на авиокомпаниите; схеми за лоялност), улесниха 

премахването на посредническата дейност; 

- В редица случаи редовните бизнес пътници са по-добре осведомени от 

служителите в туристическите агенции и бюра; 

- Персоналът в туристическите агенции и бюра често не е достатъчно обучен и 

опитен; 

- Комисионните към туристическите агенции в крайна сметка увеличават 

общата цена на туристическия продукт; 

- Посещението на туристически агенции и бюра е неудобно, отнема време и е 

ограничено до работно време на офисите; 

- Много туристически агенции само управляват информацията и извършват 

резервации. 

Недостатъци от внедряването на ИКТ: 

- Туристическите агенции предлагат безплатни консултантски услуги и добавят 

стойност, като дават съвети; 

- Електронните посредници обслужват предимно бизнес пазара и са по-скъпи; 

- Туристическите агенции могат да постигнат по-добри цени чрез правилните 

канали и сделки; 

- Туристическите агенции предлагат човешко докосване и човешки интерфейс 

с индустрията; 

- Туристическите агенции намаляват несигурността на пътуването, тъй като те 

носят отговорност за предлаганите туристически продукти; 

- Туристическите агенции използват опит и спестят време на потребителите; 

- В редица случаи туристическите агенции могат да предложат по-добри цени, 

като купуват на едро или чрез консолидиране с бизнес партньори; 

- Интернет транзакциите не са сигурни и надеждни; 

- Голяма част от пазара е компютърно неграмотна. 

Скоростта с която се развива ИКТ в сектора, неминуемо ще доведе до създаването 

на нови услуги в MICE туризма и радикално ще промени стила на работана организации 

и фирми в конкурентната среда по региони. Информацията е източник на сила, както за 

доставчиците, така и за потребителите на туристически услуги. Пандемията от Covid-19 

постави MICE индустрията в положение на психологическо преосмисляне на 

възможности за подобряване на икономическите позиции и развитие, чрез внедряване и 

модернизация на ИКТ в туризма. 

 
Г.8.3. Vladeva, R., I. Vladev, M. Stoyanova, V. Petkov. Methodological aspects of 

regional researches. Revista inclusions, Vladeva, Rositsa; Vladev, Ivaylo; Stoyanova, Milena 

y Petkov, Veselin. Methodological aspects of regional researches. Revista Inclusiones Vol: 8 

num Especial (2021): 01-12., Publicado: 2020-12-17, ISSN 0719-4706. 
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В изследването се прави опит да се изясни връзката между регионалната 

парадигма, пространствения подход, локализационните теории и регионалните 

изследвания. Акцентира се върху теоретичните основи на съвременните 

методологически аспекти на регионалните изследвания относно основните 

методологически подходи и концепции. Във фокуса на анализа на авторите са принципи 

и методите за реализиране на регионален географски анализ и теренни регионални 

изследвания. 

Конверсията на географията към пространствена наука е дълъг процес. Ако 

тръгнем от географите през античността, които изследват отделните „хороси“ и стигнем 

до съвременните регионални изследвания, ще отчетем дългия път, който е извървяла 

география за изследване на близки и далечни територии. При него научните изследвания 

се трансформират от описателен регионализъм към регионален анализ. В този процес се 

отчита търсене, откриване и развитие на отделните изследователски парадигми, подходи 

и методи, които изграждат методологичната основа на регионалните изследвания. 

Във връзка с гореизложеното основната цел на изследване е опит за обогатяване 

методологията на регионалните изследвания чрез акцентиране върху връзката на 

следните основни категории: регионална парадигма – пространствен подход – 

локализационни теории – съвременни регионални изследвания, както и анализ на 

основните методологически подходи и концепции на регионалните изследвания, на 

принципите и методите за реализиране на регионален географски анализ. 

 
Г.8.4. Vladev, Ivaylo y Stoyanova, Milena. European Green Capitals. Symbol of 

environmental protection and model for sustainable urban development. Revista 

Inclusiones Vol: 8 num Especial (2021): 223-233, Publicado: 2020-12-17, ISSN 0719-4706. 

В свят, изправен пред много предизвикателства и конфликти, зелените 

пространства на Европа разполагат с огромен потенциал за преодоляване на 

разделенията, укрепване на уязвимите общества и подобряване на международните 

отношения. Днес все повече се подчертава необходимостта от осъществяване на 

социална, икономическа, културна, екологична и технологична привлекателност и 

нейното въздействие върху регионалното и местно развитие. Европейските зелени 

столици имат голям принос за създаване на социално-икономическо благосъстояние, за 

запазване на цивилизационното разнообразие и природосъобразния начин на живот. 

Целта на настоящото изследване е да се анализират европейските градове, които 

в продължение на почти десетилетие са награждавани от Европейската комисия в Европа 

за цялостния им ангажимент към устойчивото градско развитие, способността им да 

действат като модел за подражание за други градове и стратегията им за комуникация и 

взаимодействие с гражданите. Доказателството за техните "зелени пълномощия" показва 

как можем да направим градовете по-привлекателни за живеенеи по-здравословни. 

Друго важно условие е, че всяка европейска зелена столица е показала високи 

екологични стандарти, за да се ангажира с амбициозни бъдещи цели за 
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устойчиво развитие, което трябва да вдъхнови и стимулира най-добрите практики в 

други европейски градове. 

Засилването на сътрудничеството в областта на природното и културното 

наследство в пространствата на Европейския зелен пояс ще допринесе за по- 

нататъшното развитие на международната комуникация, укрепването на мира, а 

възможностите за образование и научни изследвания следва да се използват като 

средство за диалог и обмен. Тези действия ще допринесат за превръщането на Европа в 

по-силен фактор за устойчив растеж, мир и взаимно разбирателство. 

Успехът на европейските градове носители на зелени концепции за живот и 

екологосъобразна инфраструктура по пътя към зелена икономика ще води до 

подобряване на човешкото благоденствие и социално равенство, докато значително 

намалява риска за околната среда и екологичната оскъдност. За да се осъществи това, 

какъвто е зеленият императив, във всеки град са нужни различни проекти, включително 

по ключови сектори като енергийна ефективност, градска мобилност, биоразнообразие и 

устойчиво земеползване, качество на въздуха, води, отпадъци и др., които най-много 

допринасят за натиск и въздействия върху околната среда и различни социални групи. 

Зеленият град категорично не допуска компромиси с някой от трите ключови блока на 

устойчивото развитие: икономически, социален и природен. 

 
Г.8.5. Petrov, Kamen y Stoyanova, Milena. Problems of regional development and 

regional economy of Bulgaria. Features and applied aspects. Revista Inclusiones Vol: 8 num 

Especial (2021): 32-54, Publicado: 2020-12-17, ISSN 0719-4706. 

Обект на изследването е планирането на регионалното развитие. На тази 

територия са се формирали по-малки административни единици от различен ранг; а 

авторите изучават тяхната структура и поведение като предпоставка за разбиране на 

същността на жизнената им дейност, проектирана главно чрез тяхното развитие и 

регионалното развитие. Тези обособени територии в нашата страна са обект на 

изследването, както и произтичащите от това проблеми при тяхното административно- 

пространствено планиране и цялостното прилагане на политиките за регионално 

развитие. В тази насока целта на изследването е да открои онези процеси на 

регионализация, които биха могли да подпомогнат политиките за регионално развитие, 

и на второ място, да покаже дефицитите, натрупани от традицията в устройството и 

управлението на регионалните общности в България. 

Целта на провеждането на регионалната политика е свързана с намирането на 

възможности за целенасочено въздействие върху територията чрез инструменти и 

дейности, които да подчертаят регионалното развитие като национален приоритет на 

съвременната модерна държава. На практика регионалното развитие означава баланс 

между приоритетите на общините, областите и районите за планиране и търсене на 

решение на най-важните проблеми, свързани с националните приоритети и разбирания 

за регионите за развитие като отделни териториални общности. На практика създаването 

на условия за балансирано развитие на различните региони в страната и 



ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ” 

КАТЕДРА „ГЕОГРАФИЯ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ТУРИЗЪМ“ 

Резюмета на научните публикации за участие в конкурс за заемане на академична длъжност професор в 

област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика, професионално 

направление 4.4. Науки за Земята (География и регионално развитие) обявен в ДВ бр. 21 от 15.III.2022 г. 

на доц. д-р Милена Петрова Стоянова (след придобиване на академичната длъжност доцент) 

 

 

 

подпомагането на териториалните структури и дейности чрез финансова, кредитна и 

инвестиционна политика означава, че регионалното развитие трябва да бъде основа на 

регионалната икономика и да очертава нейните контури чрез ефективна политика за 

регионално развитие. Това може да бъде достатъчно условие страната ни да бъде 

подходяща за чуждестранни компании, наред със стабилната данъчна политика и най- 

ниската ставка на корпоративния данък от 10% в Европа. 

Като положителен факт може да се спомене, че в производствени мощности са 

инвестирани 600 млн. евро, но за улесняване на инвеститорите е необходима и добра 

инфраструктура. Очаква се опростяване на бюрократичните процедури за големите 

инвеститори и дългосрочни програми, които да върнат българските специалисти в 

страната. Ето защо провеждането на политиката на регионално развитие е важна 

стратегическа задача на правителството, особено на селата и малките градове (по брой 

на населението), които остават извън националното определение за селски райони, които 

трябва да се ползват със същите права и възможности за социални, икономическии 

финансови програми. Това следва да се осъществи чрез постоянно и качествено 

райониране и моделиране на пространственото развитие на различните териториални 

общности. Комбинацията от модели за устойчиво развитие, основани на потенциала за 

модернизация и ефективността на техните полюси на развитие, осигуряващи високо ниво 

на конкурентоспособност; това е предпоставка за дългосрочен растеж и просперитет. На 

практика, прилагайки агломерационната политика, трябва да се въведе нов модел на 

пространствена оценка на териториалните системи. Важен модел за развитието на 

регионалните центрове и столицата е тяхното зониране и изграждането на нова 

обществена среда за оптималното им функциониране. На практика полюсите наразвитие 

играят важна роля във взаимоотношенията с по-широката им околна среда, обхващаща 

крайградските и селските райони, и са обект на подходящо управление и администрация. 

Полюсите създават импулси за развитие, които се предават чрез тяхната среда и по този 

начин оказват влияние върху нейното развитие. 

Друга важна мярка е преодоляването на неблагоприятното развитие за 

изостаналостта на селските райони. По този начин политиката за регионално развитие 

трябва да мотивира изпълнението на целенасочени и насочени програми, които да 

развият наличния демографски потенциал в отделните населени места. Необходим е 

диференциран подход към населението на ниво градове и села, за да се подобри нивото 

на публичните работи и комуналните услуги. От друга страна, е необходимо да се запази 

и съхрани техният териториален облик, като се отчитат особеностите на градските 

системи и наличният ресурсен потенциал на селските райони. 

 
Г.8.6. Hristova, Stefka y Stoyanova, Milena. The “silent” war for future of the 

tourism & travel industry, the competition of the artificial versus the natural intelligence. 

Revista Inclusiones Vol: 8 num 1 (2021): 67-73. Publicado: 2020-12-16, ISSN 

0719-4706. 
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Ежегодно туристическата индустрия увеличава приходите си, а заедно с това се 

появява и една основна цел, която интересува всички - проблемът с човешките ресурси. 

Конкурентната среда поставя всеки пред необходимостта от действия за задоволяване на 

основните нужди на общия потребител. Всички видове индустрии и икономически 

сектори обръщат внимание на управлението на ИТ, което е в хипердинамичен разцвет. 

Те продължават да предлагат иновации, които за обикновения човек все още изглеждат 

като научна фантастика. Автоматизацията е творение на XX век, което се превърна в 

наше ежедневие, а роботизацията е творение на XXI век - изкуственият интелект вече е 

факт. Науката се развива експоненциално и вече има видима заплаха в лицето на 

човешкия труд. 

Основната цел на този доклад е да насочи вниманието към основните намерения 

на съответните органи като българската туристическа индустрия - дали и доколко са 

готови да интегрират високи технологии като изкуствения интелект и роботизацията. 

Научният метод, който е използван за този доклад е анкетно проучване. Броят налицата, 

които участваха в това проучване, беше 35, на възраст между 25 и 65 години, като по- 

голямата част от тях бяха жени. Те са интервюирани относно мнението им за 

интеграцията, приложението, обслужването и сътрудничеството с изкуствения интелект 

от следващо поколение. Събраните данни от проучването показват, че най- високата 

значимост на използването на тези технологии може да се окаже полезна в индустрията 

на туроператорите и агентите. В сектора на услугите интервюираните посочиха една 

платформа. 

Резултатите от проучването са в основата на разглеждането на мястото и ролята 

на роботизацията в туристическия бранш, както и на фактора на работа на изкуствения 

интелект спрямо човешките отношения. Всички тези фактори са основна заплаха за 

човешките ресурси и труда. 

Не е далеч времето, когато машините ще надминат хората в почти всяка задача и 

ще извършват по-голямата част от дейностите, които извършват хората. Длъжностите, 

които ще останат за хората, са тези, които изискват по-високо образование и вземане на 

решения - мениджъри, инженери, учени и учители. Все още не е ясно как ще преминем 

през този четвърти етап. Човечеството трябва да се подготви да участва в този процес. 

Всички заинтересовани страни от правителствения, публичния и частния сектор, както 

и от академичните среди и гражданското общество. Роботите ще достигнат толкова 

високо ниво на развитие, колкото ние - Хомо сапиенс им позволим. 

 
Г.8.7. Petrov, Kamen y Stoyanova, Milena. Geo-economic aspects of tourism 

development in the mountain regions and resorts in Bulgaria. Revista Inclusiones Vol: 8 

num Especial (2021): 127-135. ISSN 0719-4706. 

Нарастващото значение и ролята на пространственото развитие на планинските 

региони като ангажимент на Европейския съюз за осъществяване на обща регионална 

политика на континента като цяло породи необходимостта от нов подход и анализ на 

тези райони. Този анализ произтича от разнообразието и мащаба на ресурсен 
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потенциал, с който разполагат планинските региони. Диференциацията на моделите на 

геоурбанистично развитие на планинските региони, които са естествен резултат от 

въздействието на множество фактори, води до формирането на редица пространствени 

особености в разпределението на населението в различните по големина планински 

райони и типове планински общности. Това до голяма степен определя възможните 

аспекти на туристическото развитие в полуурбанизираните територии извън основните 

туристически места. Определянето на съвременните геоурбанистични реалности в тези 

райони чрез активни изследователски дейности и обективен анализ ще позволи 

формулирането на ясни цели и приоритети за евентуална бъдеща политика за развитие 

на планините. 

Туристическата политика, както и инструментите за насърчаване на развитието 

на туризма, заемат важно място сред политиките и инструментите за развитие на 

планинските райони поради голямото съвременно икономическо значение на туризма 

за техните икономики, както и ограничените икономически алтернативи. Степента на 

икономическа и туристическа усвояемост в българските планински райони е 

сравнително ниска в сравнение с други европейски планински райони и това е основното 

им предимство, което трябва да се използва внимателно. 

Тенденцията за свиване и намаляване на обществените пространства в курортите 

е вредна и трябва да се използват всички възможности и средства на планирането, за да 

се противодейства на тази тенденция и да се защитят свободните пространства за 

широката общественост. Българската архитектура в планинските курорти в днешно 

време, въпреки някои успешни примери, все още е търсена и блуждаеща като цяло и за 

съжаление не е много добре ориентирана в същността и правилния образ на планинската 

архитектура. По тази причина в българските планински курорти могат да се срещнат 

материали, които не са подходящи за планинските условия, а също и откровено фалшиви 

имитации на архитектурни модели от миналото. Ето защо, макар и малко на брой, 

сериозните и успешни реализации в планинските курорти ни радват и ни дават реална 

надежда, че архитектурата ще преодолее този период на заразна детска болест и ще успее 

да премине към по-сериозен подход в създаването на архитектурната среда и 

архитектурния образ на планините и планинските курорти. 

 
Г.8.8. Стоянова, М. (2020). Съвременно състояние и тенденции в развитието 

на винарството в България. Известия на Българското географско дружество. – София: 

Бълг. геогр. д-во, 1933-2020 (Заб.: Изд. излиза 1933-1993 и от 2018 г. подновява 

издаването си и онлайн. Продължен от Journal of the Bulgarian Geographical Society), 43 

(2020) 43–49, ISSN 2682-986X (On-line) 

http://geography.bg/images/Izv_BGD/tom%2043/JBGS_vol43_2020_Stoyanova_M.pdf, 

(Indexed: CrossRef, Google Scholar, Open Citations, Publons, Scibey, НАЦИД ID № 3157). 

Винарският сектор е традиционен отрасъл за България, който е от особено 

значение в селските райони, тъй като създава заетост, генерира доходи за местните 

http://geography.bg/images/Izv_BGD/tom%2043/JBGS_vol43_2020_Stoyanova_M.pdf
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хора, решава някои от демографските проблеми, насърчава устойчивото земеделие и 

разнообразява местната икономика. В национален мащаб секторът има огромен 

експортен потенциал и разширява пазарите си в световен мащаб, повишава 

конкурентоспособността и приходите в общата икономика, подобрява имиджа си в 

чужбина, насърчава развитието на други икономически сектори като туризма и 

хранително-вкусовата промишленост. Целта на статията е да се направи общ преглед на 

винопроизводството през XXI век въз основа на анализи на статистически данни за 

винарската индустрия в България за изследвания период. 

Лозарството е важен сектор за българското селско стопанство, като българските 

производители имат опит и традиции, както в отглеждането на лозя и производството 

на грозде, така и в производството на вино. Съвременните социално-икономически 

условия обаче поставят лозаро-винарския сектор в България пред редица 

предизвикателства, допълвани и от трудности, свързани с биологичния характер на 

производството на грозде. Зависимостта от климатичните условия, нападенията от 

болести и неприятели прави производството често непредвидимо. Промяната на 

потребителските нагласи и тяхната платежоспособност също влияят върху 

производството на вино, като изискват промяната както на сортовия състав на 

насажденията, така и на използваните технологии в производството (Национална 

програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2019-2023 г.). 

България освен с природните и културно-историческите си дадености, е известна 

и с качествените си вина. Въз основа на направената оценка за състоянието на лозаро- 

винарския сектор и съвременното развитие на потенциалните конкуренти, постигането 

на визията следва да се реализира в следните основни направления: 

- Изграждане на съвременна структура на сектора; 

- Експанзия на лозаро-винарския сектор; 

- Утвърждаване на автентичен образ на българското вино на националния и 

международния пазар; 

- Развитие на винарски туризъм, посредством: 

- Капитализиране възможностите на винарския туризъм, посредством неговото 

стимулиране за подобряване доходността на винарните; 

- Съвместна рекламна кампания с туроператорските фирми за популяризиране 

на винарския туризъм, подкрепена с подходяща инфраструктура и умело организирани 

комплекси за дегустация и почивка. 

Българското вино се отличава с много добри вкусови качества. Развитието на 

сектора до 2025 г. трябва да го превърне от една страна във водещ за националното 

стопанство, а от друга да осигури автентично място на България на международните 

пазари на вино и най-вече на общия европейски пазар. В същото време, според 

Национална стратегия за развитие на винарската промишленост в Р България 2015 – 2025 

лозаро-винарският сектор в България има дълбоки корени и голям потенциал със своите 

характеристики да се впише в модела на сектор, произвеждащ продукт, отговарящ на 

предизвикателствата на 21-ви век. Виното отговаря на бъдещите 
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изисквания за екологично чиста, здравословна и безопасна за природата стока. 

Развитието на лозаро-винарския сектор до 2025 г. трябва да го превърне от една страна 

във водещ за националното стопанство, а от друга да осигури автентично място на 

България на международните пазари на вино и най-вече на общия европейски пазар 

(Националната стратегия за развитие на лозарството и винопроизводството 2005-2025). 

България може да се нареди сред водещите световни винени дестинации. 

Предпоставка за това е развитото лозаро-винарство у нас, а десетките малки и големи 

изби, в съчетание с природните и културни дадености на различните райони, могат да 

посрещат целогодишно гости от страната и чужбина. Винопроизводството е с традиции 

и достатъчно развито, за да бъде основна предпоставка за развитие на винен туризъм. 

Това дава възможност за развитие на винения туризъм и комбинирането му с други 

видове. Допълнителни предпоставки за развитието на винения туризъм са модерна и 

специализирана инфраструктура в унисон с най-съвременните изисквания, сравнително 

добра транспортна достъпност до избите, развита настанителна база в близост до 

традиционните дестинации за винопроизводство. Енотуризмът създава работни места 

за специалисти и високо квалифицирани кадри, ускорява се процесът на въвеждане на 

нови технологии. Не на последно място има възможност за съчетание с различни прояви, 

свързани с виното – празници, панаири, винарни, както и с празници, обичаи и ритуали, 

свързани с бита на местните хора. Разработвайки допълнителни маршрути ще се покачва 

ръстът на посещенията на всеки един от обектите и България ще се търсивсе повече 

като страна, която предлага качество. 

 
Г.8.9. Стоянова, М., С. Христова. (2021). Отражение на случайни събития като 

пандемията от COVID-19 върху черноморския туризъм в България. Трета научна 

конференция с международно участие „География, регионално развитие и туризъм“ 27- 

29 ноември 2020, Шумен, INTERNATIONAL SCIENTIFIC REFEREED ONLINE 

JOURNAL WITH IMPACT FACTOR, ISSUE 78, 

http://sociobrains.com/website/w1465/file/repository/7._Milena_Stoyanova_Stefka_Hristova. 

pdf, pp. 412-420, ISSN 2367-5721. 

В световен мащаб туристическата индустрия е уникално явление. През 2019 г. тя 

натрупа над 1,5 млрд. пътувания в световен мащаб и ръст на приходите от 4% от 2016 г. 

насам. Случайните събития създават прекъсвания и водят до промени на световните 

икономически пазари. Тези явления водят до промени и предимства в позицията на 

конкурента. Според американския икономист М. Портър случайните събития имат както 

политически, така и икономически характер. В доклада пандемията се разглежда като 

случайно явление и последиците от нея в туризма в Черноморския регион. 

Диверсификацията е възможност за появата на нови икономически субекти на пазара. В 

момент, в който светът е изправен пред събития, за които не е подготвен, е неизбежна 

необходимостта от бързи мерки и адекватни действия за творчески и иновативни 

действия. Целта на доклада е да представи необходимостта от система за контрол и 

защита, която се предлага от СЗО по отношение на световния туризъм и участниците в 

http://sociobrains.com/website/w1465/file/repository/7._Milena_Stoyanova_Stefka_Hristova.pdf
http://sociobrains.com/website/w1465/file/repository/7._Milena_Stoyanova_Stefka_Hristova.pdf
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него. Анализът е непокътнат от Световния икономически форум (WEF) и RCI за 

състоянието и конкурентоспособността на Черноморския регион в България като пряки 

заинтересован участник в последиците от инцидентните събития. 

Туристическата индустрия е силно нарушена в следствие Codid-19 и някои 

сегменти на пазара, може вече и да преустановят своето действие. В следствие 

световната криза СОТ, обединява сектора с ясната възможност и перспектива за 

планиране на бъдещото в туристическата индустрия. Тенденцията е преосмисляне 

сегментацията на пазара, въз основа на ранните пазарни показатели, като например 

данни за търсене на пътуване (или намерение за пътуване) в собствените дестинации. 

Тази адекватна стратегия идва в момент на ясни последващи апели на СЗО (Световна 

Здравна Организация) към световните държавни структури за ограничаване на 

глобалното туристическо движение. Вследствие на препоръките и превантивните мерки 

на вътрешните здравни органи, в Европа настъпи хаос объркване и несигурност в 

трансграничните пътувания. Това доведе до отказани и отложени във времето 

международни резервации с различни туристически тематични направления. 

Тази икономическа криза дава своето пряко отражение на национално и 

регионално ниво на българския туристически сектор и в частност на Черноморския 

туристически регион. Летищата Варна и Бургас за 2020 г., отчитат спад на трафика с 80 

% спрямо 2019 г. Авиотранспортът е един от основните средства за придвижване на 

туристопотока от Западна Европа и света. В тази нестабилна обстановка Българското 

Черноморие отчете отлив на чуждестранни туристи по обясними причини, забрана за 

влизане и напускане на територии от редица Европейски страни. 

Анализирайки данните за първото тримесечие на 2020 г. се вижда, че броят на 

реализираните нощувки е сходен с този през 2019 г. През второто тримесечие 

наблюдаваме рязък спад, което е в следствие световният локдаун. След „разхлабване” на 

мерките през третото тримесечие се наблюдава повишаване на вътрешните пътувания в 

България спрямо 2019 г. Това е една тенденция на повишаване на търсенето на вътрешни 

пътувания, които се повишават както в България като цяло, такаи в Черноморския район. 

Това е една възможност за хотелската индустрия, която е силно нарушена в резултат на 

COVID-19 и някои сегментации на пазара могат да не просъществуват след тази 

икономическа криза. Маркетолозите трябва да се стремят към вътрешните пазари и да се 

разчита на вътрешния туризъм. Специалистите поуправление на приходите трябва бързо 

да идентифицират от кои сегменти на микропазара идва нарастване на търсенето - 

например местните престои и атракционите. 

 
Г.8.10. Стоянова, М., С. Христова, С. Георгиев. (2020). Оценка на развитието 

на винения и кулинарен туризъм в Североизточна България. Втора научна 

конференция с международно участие „География, регионално развитие и туризъм“ 25 

– 26 октомври 2019 г. Шумен, INTERNATIONAL SCIENTIFIC REFEREED ONLINE 

JOURNAL WITH IMPACT FACTOR, ISSUE 66, 



ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ” 

КАТЕДРА „ГЕОГРАФИЯ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ТУРИЗЪМ“ 

Резюмета на научните публикации за участие в конкурс за заемане на академична длъжност професор в 

област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика, професионално 

направление 4.4. Науки за Земята (География и регионално развитие) обявен в ДВ бр. 21 от 15.III.2022 г. 

на доц. д-р Милена Петрова Стоянова (след придобиване на академичната длъжност доцент) 

 

 

 

http://sociobrains.com/MANUAL_DIR/SocioBrains/Issue%2066,%20February%202020/Hu 

man%20Georgaphy/5_%20Milena%20Stoyanova,%20Stefka%20Hristova,%20Stoyan%20Ge 

orgiev.pdf, pp. 267-278, ISSN 2367-5721. 

Съвременните тенденции в развитието на туризма извеждат на преден план 

изискването за неговото устойчиво развитие, т.е. за такова развитие, което максимално 

да задоволява нуждите и потребностите на туристите, като същевременно запазва и 

поддържа баланса в екологичните и социалните системи. Страната предлага уникални 

възможности за практикуване на различни видове туризъм, освен морския и планинския, 

които включват винен и кулинарен туризъм. Поради тази причина Стратегията за 

развитие на туризма в Република България е насочена към по- рационално използване на 

природните, културните, историческите и географските ресурси в страната, като 

същевременно се акцентира върху привлекателността на регионите с туристически 

потенциал и възможностите, които те предлагат за развитие на специализирани форми 

на туризъм. Ето защо основната цел на публикацията е да се извърши експертен анализ 

и оценка на развитието на винения и кулинарния туризъм в Североизточна България. 

Много туристи извършват пътуванията си, мотивирани от възможностите да 

научат повече за виното и храната, да се запознаят с нови или да дегустират любими 

вина, да се запознаят с моменти от лозарството и винопроизводството на определен 

регион, да се срещнат с местното население, произвеждащо известни вина и с неговите 

традиции в това отношение, да се запознаят с празниците и обичаите, свързани свиното 

и местната кухня. За това допринася и все по-нарастващото желание на хората да 

практикуват нетрадиционен туризъм. Освен това има много любители на хубавивина 

и автентична кухня, които проявяват по-широк интерес към тях и са склонни да го 

задоволят. Тази, както и други социално-икономически причини наложиха през 

последните години и в Североизточна България да се появят и бързо да започнат да се 

развиват винен и кулинарен туризъм. 

В Североизточна България виненият туризъм все още не е популярен и се 

практикува ограничено. Причини за това са: 

- Все още винопроизводителите и туроператорите нямат разбиране и желание 

за организирането му; 

- Туристопотокът е сравнително ограничен, при което повечето изби не влагат 

особено старание в посрещането на гостите; 

- Печалбата на винарските изби е сравнително ниска, предимно поради малката 

посещаемост и ниските цени на офертите; 

- На места липсва на атрактивни или специални за целта зали/места за 

дегустации; 

- Отразява се сезонността при този вид туризъм; 

- Малко и недостатъчно активни са агенциите и туроператорите, 

специализирани във винения туризъм и съответно недостатъчно активна съвместната 

дейност между туристическите и винопроизводителните предприятия; 

http://sociobrains.com/MANUAL_DIR/SocioBrains/Issue%2066%2C%20February%202020/Human%20Georgaphy/5_%20Milena%20Stoyanova%2C%20Stefka%20Hristova%2C%20Stoyan%20Georgiev.pdf
http://sociobrains.com/MANUAL_DIR/SocioBrains/Issue%2066%2C%20February%202020/Human%20Georgaphy/5_%20Milena%20Stoyanova%2C%20Stefka%20Hristova%2C%20Stoyan%20Georgiev.pdf
http://sociobrains.com/MANUAL_DIR/SocioBrains/Issue%2066%2C%20February%202020/Human%20Georgaphy/5_%20Milena%20Stoyanova%2C%20Stefka%20Hristova%2C%20Stoyan%20Georgiev.pdf
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- Недостатъчно атрактивни и разнообразни са офертите за пакети специални 

туристически услуги; 

- Липсват специално обучени и определени да организират винен туризъм 

специалисти; 

- Липсва или е недостатъчна рекламата за този вид туризъм. 

При преглед на текущото състояние на винения туризъм в Североизточна 

България се забелязва липсата на някои компоненти на представените по-горе 

тенденции, а именно: регионален уебсайт и брошури, които да служат като информация 

на туристите; карта на винените пътища и описание на винени събития, които да 

привличат туристи. Това може да се определи като липса на политика за привличане на 

туристи (в сезона и извън него). 

Според експерти от лозаро-винарската индустрия за постигане на основната цел 

могат да бъдат предложени (в планов порядък), следните приоритети на развитие и 

популяризиране на винен и кулинарен туризъм в Североизточна България: 

- Позициониране района на Североизточна България като туристическа 

дестинация в по-висок клас на българския и Европейския туристически пазар, на базата 

на качествено предлаган туристически продукт и добавена стойност; 

- Държавата да толерира производството и продажбата на местни вина. 

- Рестриктивни мерки и защита на българското вино на карта на европейския и 

световен пазар. 

- Съдействие на държавата със силен бранд за участия на престижни европейски 

изложения (като Милано- Италия, Дортмунд – Германия и др.) 

- Създаване на условия водещи за осъществяване на близко до целогодишна (в 

извън активния летен сезон) по-интензивна натовареност на регионалния туризъм, което 

на свой ред ще доведе до увеличаване дела на туризма (винен и кулинарентуризъм) 

в структурата на икономиката на Варненска, Добричка, Шуменска, Търговищка, 

Русенска и Силистренска област. 

 
Г.8.11. Стоянова, М., С. Христова, И. Димитров. (2020). Приоритети за 

развитие на културен туризъм в община Разград. Втора научна конференция с 

международно участие „География, регионално развитие и туризъм“ 25 – 26 октомври 

2019 г. Шумен, INTERNATIONAL SCIENTIFIC REFEREED ONLINE JOURNAL WITH 

IMPACT FACTOR, ISSUE 66, 

http://sociobrains.com/MANUAL_DIR/SocioBrains/Issue66,February2020/HumanGeorgaph 

y/13_MilenaStoyanova,StefkaHristova,IvanDimitrov.pdf, pp. 338-349, ISSN 2367-5721. 

Културният туризъм е вид туризъм, който използва наследството като ресурс - 

културните и природните ценности на околната среда, които съхраняват колективната 

памет на обществото. Създаването на предпоставки за развитие на туризма в община 

Разград е обвързано с оползотворяването на пълния туристически потенциал: природни 

ресурси, културно наследство, стандарт и начин на живот на местното население и т.н., 

със значителна предпоставка за тяхното опазване и възпроизводство, с цел да се 

http://sociobrains.com/MANUAL_DIR/SocioBrains/Issue66%2CFebruary2020/HumanGeorgaphy/13_MilenaStoyanova%2CStefkaHristova%2CIvanDimitrov.pdf
http://sociobrains.com/MANUAL_DIR/SocioBrains/Issue66%2CFebruary2020/HumanGeorgaphy/13_MilenaStoyanova%2CStefkaHristova%2CIvanDimitrov.pdf
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насърчи развитието на устойчив туризъм в дестинацията. В публикацията се изброяват и 

систематизират приоритетите за развитие на културния туризъм в община Разград. 

След направения SWOT анализ на община Разград и региона се установява, че 

условията за развитие на културен туризъм в общината са позиционирани между слабите 

страни и възможностите. Характерни са налични възможности и силно изразени слаби 

страни, които „задушават“ влиянието на силните страни. Това налага необходимост от 

предприемане на диверсификационна стратегия, която да е насочена към използване на 

съществуващите благоприятни възможности и развитие на потенциала на силните 

страни, като се намалят и ограничат негативните влияния на слабите страни. Същата 

следва да е ориентирана към развитието на дейности, отговарящи на наличните 

възможности на община Разград и региона или това са средства и дейности, които 

оползотворяват максимално положителните възможностина средата. 

Необходимо е подобряване на инфраструктурата, засилване на маркетинговата и 

рекламна дейност, която да популяризира културните, историческите и природните 

дадености на региона. Нужно е да се създаде по-добро и ценно културно самосъзнание 

на населението, а това от своя страна ще провокира търсене на начини да се подобрят, 

модернизират, развиват и опазват културните богатства. Необходимо е и да се подобрят 

методите за кандидатстване по национални и международни програми, финансиращи 

различни дейности, за подобряване състоянието на „визитната картичка“ и икономика на 

региона. 

Основната цел на процеса на усъвършенстване развитието на културния туризъм 

и респективно - туристическата инфраструктура в Община Разград. За постигането ѝ се 

предлагат следните приоритети на развитие: 

- Позициониране на Община Разград като туристическа дестинация в по-висок 

клас на българския и Европейския туристически пазар, като качество на предлагания 

туристически продукт и добавена стойност; 

- Създаване на условия водещи за осъществяване на близко до целогодишна по- 

интензивна натовареност на регионалния туризъм, което на свой ред ще доведе до 

увеличаване дела на културния туризъм в структурата на икономиката на Община 

Разград. 

- Стимулиране на интегрирано регионално развитие на туризма чрез формиране 

на подходящи организационни структури, координация на предлагането и прилагане на 

регионално диференцирана държавна и общинска туристическа политика,посредством 

насърчаване на сътрудничеството между институциите на централно и местно ниво. 

Основно насоките за развитие за развитие на културен туризъм се свързват със 

необходимодстта от създаване на специфични за региона туристически продукти и 

осигуряване на заетост за местните хора, както и развитието на инфраструктура за 

туризъм и туристически атракции в местата, подходящи за алтернативен туризъм, отново 

с участието на местните хора. 
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Г.8.12. Христова, С., М. Стоянова. (2020). Туристическата 

конкурентоспособност на България и отражението ѝ на MICE туризма в 

Североизточния регион. В: Сборник доклади от Юбилейна международна научна 

конференция „Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и 

взаимодействия в дигиталната епоха“ 11-12 май 2020. Издателство „Наука и икономика- 

Икономически университет – Варна, с. 301-308. ISBN 978-954-21-1039-2. 

Конкурентоспособността на страните е явление, което зависи от множество 

фактори, които играят основна роля на икономическите пазари и зависят от пазарните 

сегменти, които я обслужват, и от развиващия се индустриален човек. Европейският 

модел за изследване на конкурентоспособността акцентира върху връзката между 

процеса на създаване на богатство и стандарта на живот и просперитета на дадена нация. 

В началото на 21-ви век концепцията за конкурентоспособност означава тя да се 

разглежда като начин на усъвършенстване, който не води до победители и победени, като 

модел на две страни, които се конкурират, а идеята за просперитет на дветеозначава и 

двете да станат по-силни. Изготвянето на годишни глобални доклади за 

конкурентоспособността на страните започва да играе все по-голяма роля, тъй като 

представя икономическото им състояние и позиционирането им на световните пазари. 

Като отрасъл на икономиката туризмът е едно от средствата за подобряване на 

конкурентоспособността. Целта на този доклад е да анализира условията за развитие на 

предлагания MICE туризъм. 

За своето икономическо развитие и просперитет, Европа създаде Европейски 

фонд за регионално развитие, който има за цел да засили икономическото и социално 

приобщаване, чрез подобряване на жизнения потенциал на регионите в ЕС. На 

регионално ниво според Регионалния индекс за конкурентоспособността на 

Европейската комисия (RCI), Североизточен регион е класиран на 240 място от 268 

региона в 28 страни членки на ЕС. В отчета от 2019 г., индекса законкурентоспособност 

е представен от 3 субиндекса, 11 стълба и 74 индикатора (ec.europa.eu/regional_policy). 

Тази глобална статистика представя общата рамка на еднаикономическа страна, която е 

колаборация от много други глобални индекси, които са специфични за даден отрасъл. 

С данните предоставени от Световния икономически форум, може да се 

анализира конкурентоспособността на MICE индустрията в България на национално 

ниво и да се изведе теоретична рамка на регионално ниво. Североизточен регион като 

част от икономическата и политическа рамка на България, представя силни страни – 

устойчива макро среда с благоприятна бизнес среда, политическа сигурност и 

безопасност, здравна обезпеченост на населението. Туристическият сектор е с приоритет 

висока ценова конкурентоспособност, екологично чиста околната среда. Регионът 

разполага с добра изградена суперструктура и допълнителни услуги за нуждите на MICE 

сектора. Клъстърната Черноморската зона се ориентира към малки и средни бизнес 

събития и срещи с до 500 участника, които се очертават като приоритетни в глобален 

аспект. Сезонните високо категорийни хотели разполагат с 
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минимум една зала за срещи и събития, а целогодишните хотели с две и повече зали с 

многофункционален капацитет и оборудване съответстващо на изискванията в сектора 

с информационните и комуникационни технологии. Минералните извори като част от 

националното богатство, осигуряват възможност за допълнителни туристически услуги 

като Спа и Уелнес, са един от ресурсите, които дава предимство на региона в 

съревнованието. До тук изброените фактори са конкурентните константи в зададения 

период, които притежава Североизточен регион. Необходимо е да се обърне внимание 

за подобряване на наземната, пътната и въздушната инфраструктура, която е пряко 

свързана с бизнес пътуванията в MICE туризма и изискват пряко участие на държавата. 

В контекста на критиките немаловажен фактор е „лошата реклама е по добро от 

нищо”, заложена в приоритетната рамка на министерството на туризма (2013-2020). 

Страната ни притежава много природни и културни забележителности, които са 

включени под егидата на ЮНЕСКО. С темпа на развитие на дигитализацията ресурсите 

могат да бъдат представени по един открояващ и запомнящ се модел, с цел 

задоволяване на нарастващите потребности на туристите и бизнес пътниците. В една 

дългосрочна икономическа перспектива, частната бизнессреда би допринесла за 

Европейската статистика в общата рамка на регионално ниво на Североизточен район 

за конкурентоспособността на регионално ниво в MICE индустрията с участието на 

изпълнителната оторизирана власт. 

 
Г.8.13. Tzankov, Tz, Sv. Stankova, M. Stoyanova. (2020). New Ideas about the 

Balkan Peninsula East Part Morphotectonics. International Scientific Conference 

GEOBALCANICA 2020, pp. 13-22, DOI: http://dx.doi.org/10.18509/GBP.2020.02, UDC: 

551.43:551.248(292.464), ISSN 1857-7636. 

Статията представя резултатите от новите изследвания на авторите за произхода, 

кватернерната морфотектонска еволюция и съвременната морфоструктура на 

Българската континентална микроплоча от източната част на Балканския полуостров. 

Изследванията са осъществени на базата на съвременните принципи на 

тектонското изучаване на плочите чрез прилагане на морфоструктурен анализ. 

Представена е основната релефообразуваща роля на регионалния мозаечен модел и 

листричните разломи в източната част на Балканския полуостров. 

Съвременният релеф на източната част на Балканския полуостров се е формирал 

по време на късноплейстоценските и холоценските деформации. Техните останки са 

изградили съвременната регионална морфоструктура. Първата рядка роля за тези 

морфоструктурни процеси е изиграването на листрични тектонски ефекти. 

Морфогенезата на източната част на Балканския полуостров е била и е 

контролирана от настоящата трансконтинентална колизия между континенталния 

Новоевропейски мозаечен масив и континенталния масив на Гондвана. Последният 

предопределя съвременната тенденция към положителни различни интензивни 

регионални движения на земната повърхност. 

http://dx.doi.org/10.18509/GBP.2020.02
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Г.8.14. Stefka Hristova and Milena Stoyanova. (2020). The role of innovations in 

tourism after the restart of the world economy. Anniversary Scientific Conference with 

International Participation TOURISM AND CONNECTIVITY 2020, 2020, issue 1, 229-232. 

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text. Persistent link: 

https://econpapers.repec.org/article/vrapr2010/y_3a2020_3ai_3a1_3ap_3a229-232.htm 

DOI:10.36997/TC2020.229. 

В днешно време световната икономика и високотехнологичното развитие 

напредват. Човешкото общество е изправено пред здравна пандемия, която води до 

икономическа стагнация и финансови загуби в световен мащаб. Туристическата 

индустрия със своите съпътстващата я клъстерна среда е една от най-засегнатите от 

икономическа гледна точка. Въпреки това индустрията, която продължава да се развива 

и да представя своите постижения и иновации, е в областта на информационните 

технологии. Високотехнологичната индустрия предлага ресурси и услуги, които са 

уникални. В областта на туристическите услуги най-популярни иновации са чатботовете 

и киоските. Целта на статията е да представи нагласите назаинтересованите страни за 

внедряването на иновации на местно ниво и тенденциите след рестартирането на 

световната икономика. 

За нуждите на настоящият доклад е проведено неправителствено анкетно 

проучване на микро ниво, което има за цел да представи нагласите и вижданията на 

мениджърския екип за внедряване на технологични иновации в туристическия сектор. 

В анкетата взеха участие експерти, работодатели и квалифициран персонал от различен 

пол, възраст и социален статус. Проучването е направено на територията на област Варна 

в периода м.май – м.юли 2020 г., като участие са взели 35 човека. 

На местно ниво с най-висок процент на реализация като сегмент в индустрията 

има в маркетинга и рекламата, туристически и пътнически агенции, резервационни и 

информационни системи, хотелското домакинство и сектор ресторанти прилежащи към 

хотели с изхранване. Информираността и познавателните способности на машините 

разкриват неограничени възможности за компаниите да преосмислят напълно кога и 

какво да продават, какъв персонал е необходим и как да управляват бизнес, как да 

предвиждат и надхвърлят очакванията на потребителите. 

В действителност туристическата индустрия ще се превърне в бизнес на 

технологиите. В период на световен икономически колапс сме свидетели на фалити, през 

които не успяха да преминат както световно известни туристически компании,така и 

средни и по-малки организации .Събирането, индексирането и интерпретиранетона тази 

информация и как я използваме за подобряване на качеството на пътуванията, води до 

истински иновации в туристическата индустрия. 

 
Г.8.15. Стоянова, М., И. Владев. (2019). Анализ и оценка на ресурсния 

потенциал за развитие на туризма в община Шумен. В: Сборник от Mеждународна 

научна конференция „България на регионите“ на тема „Социално-икономическо 

https://econpapers.repec.org/article/vrapr2010/y_3a2020_3ai_3a1_3ap_3a229-232.htm
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райониране - традиции, съвременно състояние и проблеми“, 19 - 21 октомври 2018 г., 

ВУАРР, Пловдив, с. 155-164, ISBN 978-619-203-229-6 (on-line). 

http://uard.bg/files/custom_files/files/Conference_2018/Conference_19- 

21_10_18_Book_of_Abstracts_publishing.pdf 

http://regions.uard.bg/index.php/regions2018/regions2018/paper/viewFile/260/375 

http://science.uard.bg/index.php/regions/article/view/451/387 

Чрез тази статия се цели да се характеризира ресурсния потенциал на община 

Шумен като туристическа дестинация. На базата на проведени проучвания през пролетта 

и лятото на 2018 г. е направен квантифициран SWOT-анализ, чиято цел е да оцени 

изходната ситуация за развитие на туризма в община Шумен, като очертава силните и 

слабите страни, заплахите и конкурентните му предимства. Той трябва да допринесе за 

предприемането на адекватни стъпки към запазването на настоящите туристи и да 

разшири възможностите за привличане на нови потребители на туристическия продукт 

в общината. От друга страна, той ще е основата за подготовкатана професионална и 

компетентна стратегия, насочена към създаване на конкурентно предимство и постигане 

на удовлетвореност на посетителите. 

Извършено е позициониране на общината, според квадранта, в който тя заема най- 

голяма площ. Тя попада в I квадрант и се основава на силните страни и възможностите 

т.е. има най-благоприятната стратегическа позиция. Тази стратегия се нарича агресивна, 

при която всеки обект се стреми да заеме максимална площ между силните страни и 

възможностите. Стратегията на развитие трябва да се построи така, чезаеманата от нея 

площ само да се увеличава. 

Връзката между възможностите и силните страни дава представа и за лостовете 

на развитие. Това е изключително важна зависимост при конструирането на бъдещи 

стратегии за развитието на туризма. На тази база се преценява кои възможности могат да 

се използват, така, че в хоризонта на стратегията да се развият нови силни страни. 

Резултатите от квантифицирания SWOT-анализ показват, че за община Шумен най- 

подходяща е агресивната стратегия, която се изразява в разширяване и усъвършенстване 

на текущите дейности и проекти, на целевите групи, както и в навлизане в нови области 

на действие. 

 
Г.8.16. Стоянова, М., Ст. Христова. (2019). Морският круизен туризъм в 

Европейския туристически регион. Научна конференция с международно участие 

„География, регионално развитие и туризъм”, 23-24 ноември 2018 г., ШУ „Епископ К. 

Преславски“, Шумен, 

http://sociobrains.com/MANUAL_DIR/SocioBrains/Issue%2054,%20February%202019/Sect 

ion%20_Human%20Geography,%20Regional%20Development%20and%20Tourism_/32_% 

20MILENA%20STOYANOVA,%20STEFKA%20HRISTOVA.pdf, pp. 628-642, ISSN 

2367-5721. 
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Туристическият сектор е един от най-динамично развиващите се сектори, който 

предлага на потребителите много възможности за отдих и комфорт. През последните 

десетилетия значителен принос за тази експанзия има круизната индустрия, която 

благодарение на иновативния си подход към пътуването е в състояние да задоволи 

всички желания на клиентите. Днес круизите са сред най-модерните начини за почивка, 

а круизните компании имат още по-важна роля за разширяването на туристическата 

индустрия в световен мащаб. Основното предимство на круизните пътувания е 

неповторимата комбинация от цена, отдих и развлечения в условия на висок комфорт и 

безопасност. 

Обект на изследване в разработката е съвременният морски круизен туризъм в 

Европа, а предмет на изследване са особеностите, тенденциите и перспективите за 

развитие на морския круизнен туризъм в регион Европа. Целта на изследването е да се 

анализират съвременните тенденции в морския круизен туризъм в Европейския регион. 

Що се отнася до избраните дестинации, традиционните маршрути като 

Средиземноморието и Северна Европа остават равни и все пак представляват 

приблизително 85% от целия трафик. Новите и алтернативните програми са нараснали 

с 38%, от 48 000 на 66 000 пътници, като с най-голям ръст са атлантически / карибски и 

трансатлантическите круизи. Това доказва не само устойчивостта на класическите 

дестинации, но и нарастващото желание на испанците да започнат по-дълги / по-скъпи 

круизи, когато икономическата ситуация се подобри. Това беше допълнително 

улеснено от ангажираността на круизните линии за подобряването на въздушния 

транспорт от Испания до по-отдалечените начални пристанища и откриването на 

вълнуващи нови круизни дестинации за много испанци като Куба. 

Всички тези данни доказват, че Средиземноморието и Северна Европа са 

районите, които правят Европа една от водещите дестинации за круизен туризъм. Много 

от водещите пристанища се считат за дестинации, които „трябва да се видят“ и 

„се маркират“ от круизните пътници при планиране на своите маршрути. Другите 

пристанища, някои от които са и самостоятелни, притежават предимствата на 

стратегическа позиция – достъп до големи летищни центрове и подходяща леглова база, 

което им дава възможност да заемат важно място за регистрация на кораби. 

За повишаване на конкурентоспособността на Черноморския басейн като круизна 

дестинация в Европейския туристически регион не зависи единствено от самите нас и 

подобрената инфраструктура на българските портове, а от популяризирането на 

Черноморския регион, който има предпоставки за развитие. Морските пристанища по 

Северозападното Черноморие имат възможност за общ морски клъстър – Варна, Бургас, 

Констанца и Одеса. Този туристически клъстър в България все още представлява една 

ниша, в която има възможност и потенциал за икономическо развитие със стопанско 

значение. Необходимо е страната ни да обедини усилията си със своите черноморски 

съседи Румъния и Украйна и да повдигне въпрос на междуправителствено ниво за 

постигане на спогодби и преференциални условия за 
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пътническите кораби или да създаде партньорски отношения със средиземноморските 

страни за развитието на круизния сектор в Европейския туристически регион. 

 
Г.8.17. Стоянова, М., И. Владев, И. Стоянова-Косева. (2019). Приоритети за 

развитие на туризма в община Шумен (2018 – 2021 г.). Научна конференция с 

международно участие „География, регионално развитие и туризъм”, 23-24 ноември 

2018 г., ШУ „Епископ К. Преславски“, Шумен 

http://sociobrains.com/MANUAL_DIR/SocioBrains/Issue%2054,%20February%202019/Sect 

ion%20_Human%20Geography,%20Regional%20Development%20and%20Tourism_/31_% 

20M_STOYANOVA,%20I_%20VLADEV,%20I_%20STOYANOVA-KOSEVA.pdf,  pp. 

496-503, ISSN 2367-5721. 

Конкурентният характер на туристическата индустрия чрез ефективноизползване 

на наличните природни, антропогенни и човешки ресурси в съответствие с принципите 

за устойчиво развитие на туризма е ключов фактор за икономически растеж. В тази 

статия авторите оценяват основните приоритети за туризма в община Шумен, оценени в 

Устава на конференцията относно проблемите на устойчивия туризъм през 1995 г. В 

публикацията се изброяват и систематизират мерките за устойчив растеж на Шумен като 

туристическо дестинация. 

Община Шумен притежава изключително многообразие от туристически ресурси, 

но има има слабо организирано туристическо предлагане, концентрирано предимно в гр. 

Шумен и околностите му. Заема особено място в българската национална история и 

притежава богато културно и историческо наследство с уникални културни факти от 

национално значение. Притежава добър потенциал за създаване на продукти на 

алтернативен туризъм, базиран на природния парк, защитените местности и 

антропогенни туристически ресурси с висока познавателна стойност и атрактивност. 

За реализирането на основната цел на Програмата за развитие на туризма в 

община Шумен са формулирани следните приоритети: 

 Приоритет 1. Подобряване на координацията на всички заинтересовани страни 

с цел ефективно използване на туристическия потенциал за създаване на устойчив 

туристически продукт. 

 Приоритет 2. Повишаване на професионалните умения и компетентности на 

кадрите в туристическия бранш 

 Приоритет 3. Интегрирано развитие на територията на община Шумен като 

туристическа дестинация чрез подобряване на свързаната с туризма инфраструктура 

 Приоритет 4: Подобряване на разпознаваемостта на община Шумен като 

туристическа дестинация 

 Приоритет 5. Увеличаване броя на туристите и удължаване на времето им за 

престой в община Шумен 

http://sociobrains.com/MANUAL_DIR/SocioBrains/Issue%2054%2C%20February%202019/Section%20_Human%20Geography%2C%20Regional%20Development%20and%20Tourism_/31_%20M_STOYANOVA%2C%20I_%20VLADEV%2C%20I_%20STOYANOVA-KOSEVA.pdf
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 Приоритет 6. Съвместно създаване на общ туристически продукт с други 

общини. 

Тези принципи и мерки имат за цел да насочат мотивацията на всички участници 

в туризма, да разкрият възможности за развитие на алтернативни форми на туризъм в 

конкретната дестинация. Това може да бъде постигнато само чрез проследяване на 

досегашното развитие на туризма на дадената територия и чрез извеждане на цели и 

подходящи действия за осигуряване принципните изисквания за устойчивост на туризма. 

 
Г.8.18. Stoyanova, M., S. Hristova. (2019). Assessment of the factors influencing the 

attractiveness of Varna as a destination for conference tourism. 6th SWS International 

Conference on Social Sciences 26 August – 1 September, Albena, Bulgaria, Conference 

proceedings Volume 6, Issue 2, Economics & Finance, Business & Management, pp. 25 – 32. 

ISBN 978-619-7408-92-8; ISSN 2682-9959; DOI: 10.5593/SWS.ISCSS.2019.2. 

Варна може да има голям потенциал, но все още не може да привлече достатъчно 

конферентни туристи. Целта на изследването е да се оценят факторите, влияещи върху 

привлекателността на Варна като дестинация за конферентен туризъм. За постигането на 

тази цел е необходимо да се решат следните задачи: 

(i) Проучване и идентифициране на наличието на обективна връзка между 

изследваните фактори; 

(ii) Избор на подходящ модел за представяне на връзката; и 

(iii) Определяне на количествена оценка на силата на връзката. 

Извадковата група на изследването включва общо 53 експерти и специалисти в 

областта на туризма. За целите на изследването е създаден въпросник за събиране на 

първична информация за възприятията на Варна като конферентна туристическа 

дестинация. За оценка на потенциала се използват 13 критерия, които са свързани с 

теоретичните аспекти и съответните им показатели. За определяне на количествената 

оценка на силата на корелация между най-важните критерии за дестинация се използва 

регресионен анализ. 

Регресионният анализ се използва, за да се определи колко важни са факторите 

за привлекателността на Варна като дестинация за конферентен туризъм, като за всеки 

един фактор се използва еднолинейна регресия. 

Таблицата ANOVA дава обобщените резултати от дисперсионния анализ, въз 

основа на които се прави заключение за адекватността на модела. 

Отбелязаното в настоящото развитие, което се основава на анкета, проведена сред 

експерти и професионалисти в туризма, ни дава основание да изтъкнем следните основни 

фактори, върху които трябва да се работи, за да може Варна да се превърне в атрактивна 

и успешна дестинация за конферентен туризъм: 

- Транспортна инфраструктура в дестинация Варна (β=0.947); 
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- Приносът на Община Варна за стимулиране развитието на конферентния 

туризъм в дестинацията (β=0,861); 

- Дестинация за социална инфраструктура във Варна (β=0,847); 

- Координиране на заинтересованите страни за развитие на конферентен 

туризъм в дестинация Варна (β=0.761); 

- Настаняване в дестинация Варна за нуждите на конферентния туризъм 

(β=0.760); 

- Специализирана инфраструктура в дестинация Варна за конферентен туризъм 

(β=0.715). 

Проучването показва, че Варна има някои отличителни характеристики, които 

позволяват на конферентния туризъм тук да формулира рекламни слогани с ясно 

изразено изключително предложение за продажба (ИПП). За да се променят нагласите 

на външни лица, са необходими постоянни усилия, като в същото време се променя 

контекстът и се променя комуникационното поле в самата дестинация. 

 
Г.8.19. Stoyanova, M. (2019). Evaluating the structural relationships between 

image components, overall image and destination loyalty of Bulgaria as a spa andwellness 

destination. 6th SWS International Conference on Social Sciences 26 August – 1 September, 

Albena, Bulgaria, Conference proceedings Volume 6, Issue 2, Economics &Finance, Business 

& Management, pp. 107 - 114. ISBN 978-619-7408-92-8; ISSN 2682- 

9959; DOI: 10.5593/SWS.ISCSS.2019.2. 

Целта на това изследване е да установи модераторския ефект, който когнитивните 

и афективните компоненти имат върху цялостния имидж и връзката му с лоялността към 

дестинацията. 

За постигане на целта на изследването са поставени четири цели: 

- Да се идентифицират конструкти за когнитивния аспект, за афективния аспект, 

за цялостния образ на България като спа и уелнес дестинация и за лоялността към 

дестинацията, която е свързана с конативния аспект на образа; 

- Да установи как когнитивният компонент влияе върху цялостния образ; 

- Да се установи как афективният образ влияе върху цялостния образ; 

- Да установи влиянието на имиджа на дестинацията върху лоялността на спа и 

уелнес туристите към дестинацията. 

Прегледът на литературата води до следните хипотези: 

H1: Когнитивният компонент има пряко и положително въздействие върху 

имиджа на България като спа и уелнес дестинация 

H2: Афективният компонент има пряко и положително въздействие върху 

имиджа на България като спа и уелнес дестинация 

H3: Цялостният имидж на България като спа и уелнес дестинация оказва 

значително положително влияние върху лоялността на туристите. 

За целите на това проучване е създаден въпросник, който да събере първична 

информация за възприятията на туристите за България като туристическа дестинация. 
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Идентифицирани са 24 отделни конструкта: пет от тях са за когнитивния аспект, 

единадесет са за афективния аспект и пет са за цялостния образ на България като спа и 

уелнес дестинация и две за лоялност към дестинацията, което от своя страна е свързани 

с конативния аспект на имиджа. 

Данните се анализират с помощта на моделиране на структурни уравнения (SEM) 

за тестване на трите хипотези. Резултатите подкрепят предложения модел: 1. 

Когнитивният образ има пряк и положителен ефект върху цялостния образ; 2. 

Афективният образ има пряк и положителен ефект върху цялостния образ; 3. Цялостният 

имидж оказва пряко и положително влияние върху лоялността към дестинацията. 

Структурният анализ на връзката между цялостния имидж на дестинацията и 

лоялността към нея показва, че имиджът оказва най-голямо влияние върху бъдещото 

поведение на туристите. Усилията да се изгради или подобри имиджът на дестинацията 

улесняват лоялните посетители да вземат решение отново да я посетят или да я 

препоръчат на други потенциални туристи, като по този начин са от решаващо значение 

за по-нататъшното й успешно развитие 

 

Г.8.20. Stankova, Tz. Tzankov, M. Stoyanova. (2019). New ideas about the 

neotectonıcs and geomorphology of the Black Sea west margın. 1st Istanbul International 

Geography Congress, 20-22 June 2019, Istanbul, pp. 717-726, e-ISBN: 978-605-07-0714-4, 

DOI: 10.26650/PB/PS12.2019.002.070. 

Статията представя съвременните резултати на авторите за морфотектонската 

еволюция и съвременния облик на източната част на Балканския полуостров. 

Реализираните изследвания се основават на съвременната тектонска концепция за 

мобилност на плочите. Изследванията се основават на съвременната концепция за 

тектониката на плочите и на базата на съвременните принципи за изследване на 

тектониката на плочите чрез прилагане на морфоструктурен анализ. 

Балканският полуостров е съвременната най-югоизточна част на 

Новоевропейския континентален масив. Районът на Източния Балкански полуостров е 

бил част от северозападния край на океана Тетис. Последният е образуван от 

континенталните фрагменти на Гондвана в субдукционната зона на западния край на 

океана Тетис, която се затваря преди 72 млн. години. НовообразуваниятНовоевропейски 

континентален масив има мозаечен рисунък и ортопланински повърхностен характер. 

Последният е в процес на поетапно разрушаване по време на трансконтиненталния 

сблъсък между континенталните масиви Нова Европа и Гондвана. Това е предизвикало 

интензивното планинообразуване в тази част на Балканския полуостров. 

Черноморската неозойска пасивна континентална граница бележи естествения 

"мост" между Мизийската и Българската континентална микроплоча и Черноморската 

океанска микроплоча. Той възниква след насищането между терените, които изграждат 

Югоизточната част на Неоевропейския континентален масив през ранния палеоген. 



ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ” 

КАТЕДРА „ГЕОГРАФИЯ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ТУРИЗЪМ“ 

Резюмета на научните публикации за участие в конкурс за заемане на академична длъжност професор в 

област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика, професионално 

направление 4.4. Науки за Земята (География и регионално развитие) обявен в ДВ бр. 21 от 15.III.2022 г. 

на доц. д-р Милена Петрова Стоянова (след придобиване на академичната длъжност доцент) 

 

 

 

Неозойският пасивен континентален ръб на Черно море се характеризира с ниска 

сеизмична активност. Тя е концентрирана в някои разломни зони. 

 
Г.8.21. Христова, С., М. Стоянова. (2019). Оценка на факторите за развитие на 

Варна като дестинация за MICE туризъм. Международна научна конференция: 

„MICE туризмът: Фестивали, Инсентиви, Конференции, Изложения“. Черноморски 

туристически форум - 2019 г., Изд. „Славена“, Варна, с. 198 – 207, ІSBN 978-619-190- 

149-4. 

В глобален мащаб MICE туризмът е с нарастващ потенциал за позициониране, 

поддържане на потребителския интерес и основен генератор на икономически 

просперитет. България и в частност град Варна като представител в сектора на MICE 

туризма се развива все по-интензивно. Затова е от изключителна важност една модерна 

конкретна практическа програма за поетапно развитие и стимулиране на този вид 

туризъм в дестинацията. Активното насърчаване на развитието на MICE туризма е 

необходимо предвид мястото и перспективите му в икономиката и характера на самата 

туристическа индустрия. 

Целта на доклада е да представи конкурентното предимство на общината, 

свързано със специализираната туристическа инфраструктура, суперструктура и 

културно-историческо наследство, детерминиращи благоприятното въздействие върху 

имиджа на град Варна като дестинация за MICE туризъм. Важна задача на 

статистическия анализ е да се изследват количествените зависимости между 

въздействащите фактори и резултатите. Изучаването на връзките и зависимостите дава 

възможност да се опознаят закономерностите на развитието на явленията и процесите, 

да се измери влиянието на факторите, влияещи върху тях и да се подредят те по степента 

на тяхната важност. 

След това се прилага квантифициран SWOT-анализ, при който се дава 

количествена оценка на установените силни и слаби страни, възможности и заплахи или 

те се ранжират по значение. За целта е използван методът на баловите оценки, като на 

всяка позиция в четирите полета на матрицата се поставя бал от 10 (максимален) до0 

(минимален). Правилото е, че оценката на фактора е толкова по-голяма, колкото 

влиянието му е по-силно . 

За да се осигури по-голяма надеждност и да се избегне субективността при 

оценяване на отделните фактори е проведена анонимна анкета с 13 експерти и 

специалисти в областта на туризма за MICE дестинация Варна. След сумиране на 

баловите оценки за силните и слабите страни, възможностите и заплахите, се извежда 

средноаритметичната им оценка. Това се прави, за да се избегне ефектът от различния 

брой фактори в квадрантите. 

Резултатите показват, че за повишаване конкурентоспособността на Варна като 

дестинация за MICE туризъм, трябва да се приложи агресивна стратегия, която се 

основава на силните страни и възможностите, тъй като попада в I квадрант и има най- 

благоприятна стратегическа позиция. Агресивната стратегия се изразява в разширяване 
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и усъвършенстване на текущите дейности и проекти, на целевите групи, както и в 

навлизане в нови области на действие. 

Следователно развитието на MICE туризма в дестинация Варна, основано на най- 

новите информационни технологии, най-новите световни постижения в тази индустрия, 

могат да се превърнат в един от ефективните ресурси за развитие на местните компании 

и тяхната интеграция в регионалния икономически процес. Компетентното разработване 

на този ресурс ще позволи в близко бъдеще да се получи забележимо въздействие върху 

цялата икономика на общината. 

 
Г.8.22. Владев, И., М. Стоянова. (2019). Скалните манастири в Североизточна 

България като туристически обекти за развитие на културен и религиозен туризъм. 

В Сборник: „Туризмът в новото хилядолетие – състояние и перспективи“, 

Международна научно-практическа конференция посветена на 10 годиниот създаването 

на специалност „Икономика на туризма“ в Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов, 

11-12 октомври 2019 г., с. 597 – 604, ISBN 978-954-23-1764-7. 

Целта на настоящето изследване е да се анализират скалните манастири в 

България като туристически обекти и да се посочат възможности за тяхното ефективно 

използване и експлоатиране за развитие на културен и религиозен туризъм. Красивата 

природа в съчетание с историческата и митологична символика, създават добри 

възможности за изграждане на интегриран туристически продукт, обединяващ 

елементите на културния, религиозен, еко и други видове туризъм. Съчетаването и 

преплитането на скалните манастири, като туристически обекти с обектите на 

световното културно и природно наследство на територията на СевероизточнаБългария, 

може да спомогне за по-доброто бъдещо развитие на културния и религиозентуризъм. 

В системата на международния туризъм нашата страна има свое определено място 

и авторитет, но изключително богатото българско културно-историческо наследство все 

още не е заело подобаващото му се място в тази система. България със сигурност е 

дестинация, притежаваща кътчета, в които времето е спряло и ни връщат столетия, дори 

хилядолетия назад във времето. Едни от тези места са българскитескални манастири, 

разположени в едни от най-красивите местности, съкровищници, съхранили светостта, 

до които всеки един от нас може да се докосне тялом и духом. 

У нас има над 1000 скални манастира, но числото е условно, защото например 

Ивановският скален манастир се брои за един обект, но самият той има над 100 килии и 

7 църкви. Въпреки, че са най-много и най-широко разпространени предимно на 

територията на Североизточна България, скалните манастири и църкви са слабо познати. 

Не всички са добре проучени, въпреки че са обозначени в научната литература. В 

публикацията е предложена обобщена систематизация на скалните манастири в 

Североизточна България, като туристически обекти за развитие на културен и 

религиозен туризъм включва тяхното местоположение, туристическия район в който 

попадат и периода на възникването им. 
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Българските скални манастири притежават много добри възможности и за нещо 

друго, което е масова практика в европейските страни. Руините и останките от древното 

ни минало могат да станат чудесни сцени за театрални, музикални и други атрактивни 

възстановки, които не само ще разсеят скуката на туристите от бедните откъм 

въображение „мероприятия” на курортните компплекси, но и ще реализират добри 

приходи на инвеститорите и организаторите. В същото време те ще оставят незабравимо 

впечталение у чуждестранните гости, които сигурно ще пожелаят да посетят отново 

България и да доведат със себе си и своите приятели. 

Държавата е задължително да си служи с различни инструменти и показатели, 

определящи степента на натиск върху територията от туризма. Такива инструменти са 

планове, проекти за териториално планиране и опазване на околната среда. Необходимо 

е да се проследят задоволеността на населението и задоволеността натуриста. Целта 

е да се прилага модел, който да не обезличава дадено място, а да го индивидуализира и 

експонира, както и да завиши неговата атрактивност, каквата роля се очаква да 

изпълняват скалните манастири в Североизточна България. 

 
Г.8.23. Stoyanova, M., I. Vladev. (2019). European Cities with Green Concepts of 

Life and Environmentally Friendly Infrastructure. II. International Congress on 

Geographical Education “Powerful Geographical education, Powerful Future” (ICGE/UCEK- 

2019), 03rd – 05th October Eskişehir, Türkiye 2019, pp. 2043-2055, ISBN: 978-605-031-406- 

9. 

Днес има нарастващ акцент върху необходимостта от постигане на социална, 

икономическа, културна, екологична и технологична привлекателност и нейното 

въздействие върху регионалното и местното развитие. Европейските зелени градове 

имат основен принос за създаване на социално-икономическо благополучие, за 

запазване на цивилизационното разнообразие и природосъобразния начин на живот. 

Друго важно условие е всеки европейски зелен град да е показал високи екологични 

стандарти, за да се ангажира с амбициозни бъдещи цели за устойчиво развитие, които 

трябва да вдъхновяват и стимулират най-добрите практики в други европейски градове. 

Целта на това проучване е да анализира европейските градове със зелени 

концепции за живот и екологична инфраструктура за тяхната цялостна ангажираност 

към устойчиво градско развитие, способността им да действат като модел за 

подражание за други градове и стратегията им за общуване и ангажиране със своите 

граждани. Доказателството за техните „зелени пълномощия“ показва как можем да 

направим градовете по-пригодни за живеене и по-здравословни. 

Целта се постига чрез използване на система от подходи и методи. Основният 

подход е системно структурният. Използването му помага за доказване на връзките 

между различните градове. Хорологичният подход се използва за определяне на 

пространствените закономерности между различните обекти, процеси и явления, докато 

хронологичният подход се използва за проследяване на промените в изследваните 

показатели във времето. 
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Стойността на цената е фактът, че вдъхновява и създава нов начин на мислене за 

това какъв трябва да бъде подходът към градските пространства. Промяната в начина 

на живот, в нашите избори и мисленето ни наистина е необходима днес. Тя трябва да 

доведе всеки европейски град към по-топли и приятелски настроени общества, в които 

е добре да се живее, общество, което зачита капацитета на нашата планета, общество за 

нас, нашите деца и нашите внуци. 

 
Г.8.24. Stoyanova, M. (2019). The impacts of cruise tourism in the European 

tourist region. Second International Scientific Conference “Challenges of tourism and business 

logistics in the 21st century” (ISCTBL 2019), September 13, 2019, Stip, R.N.Macedonia, pp. 

235-244, ISBN 978-608-244-693-6. 

Интересът към темата е инспириран от следното: 

- Вече не се говори просто за круизен туризъм, а за круизна индустрия. 

Действително, предлагането на продукти на круизния туризъм води до разрастване на 

редица други икономически сектори – проектиране на кораби и корабостроене, 

обзавеждане и оборудване на плавателните съдове, доставка на храни, заетост на 

огромен брой персонал и други; това поставя интересния въпрос – кое в круизния 

туризъм съдейства за разрастването на съпътстващите дейности; 

- Круизният туризъм успява да преодолее кризата и да продължи да се разраства. 

Това се дължи не само на предимствата на самото круизно пътуване, но и на 

особеностите на продуктово-маркетингова политика на круизните оператори, коетосъщо 

представлява интерес за изследване. 

Круизната индустрия в Европа е динамичен източник на икономическа дейност, 

осигуряваща икономически ползи за почти всички промишлени отрасли и държави в 

цяла Европа. Круизният туризъм в Европа оказва влияние върху всички основни аспекти 

на индустрията, включително: пристанища на пристигане, пристанища по разписание, 

корабостроене, поддръжка на кораби, провизии, продажби и маркетинг, както и персонал 

на круизни кораби и административни съоръжения. 

Прякото икономическо въздействие включва компенсацията за производството, 

заетостта и наетото работно място, които са били генерирани в тези европейски 

предприятия, които са доставяли стоки и услуги на круизните линии и на своите пътници 

и екипаж. Прякото въздействие включва и компенсацията, изплащана на европейските 

служители на круизните линии. 

От 2012 г. насам обаче годишните разходи за корабостроене и ремонт са се 

увеличили с 46% - от 3,85 млрд. евро до 5,63 млрд. евро през 2017 г. През 2015 г. 

круизната индустрия генерира преки разходи от 16,89 млрд. евро, което е с 1,5% повече 

от 2014 г. През 2017 г. круизната индустрия е генерирала преки разходи в размер на 19,70 

милиарда евро. Круизната индустрия също така е похарчила приблизително 1,42 млрд. 

евро за финансови и бизнес услуги, включително: реклама, инженерни и други 

професионални услуги, компютърно програмиране и помощни услуги и директни е- mail 

и пазарни проучвания. 
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Следните три икономически сектора представляват близо 80% от преките 

икономически въздействия на европейската круизна индустрия: 

- Производственият отрасъл, ръководен от корабостроителната индустрия, 

представлява 47% от преките разходи на круизната индустрия, 25% от преките работни 

места и 33% от преките компенсации за служителите. 

- Европейските служители на круизните линии представляват 38% от преките 

работни места, генерирани от круизната индустрия, и 30% от компенсацията. 

- Секторът „Транспорт и комунални услуги“, с изключение на преките 

служители на круизните линии и техните заплати, но включващ и туроператори и 

туристически агенти, отчита 23% от преките разходи, 13% от преките работни места и 

16%. 

Икономическото въздействие е разпространено в цяла Европа. Въпреки това, 

повечето от тези въздействия са съсредоточени в пет страни, които представляват около 

80% от въздействията на круизната индустрия в цяла Европа. На трите държави - Италия, 

Обединеното кралство и Германия, се падат 63% от преките разходи на круизната 

индустрия, което остава непроменено спрямо 2015 г. Предимно поради комбинирания 

спад от 11% на разходите за корабостроене и поддръжка в Германия и Италия, тези три 

държави отбелязаха комбиниран спад от 2,3% на преките разходи спрямо 2014 г. и 

увеличение от 16% на преките разходи спрямо 2015 г. 

Социалните ефекти са широко разпространени и се отнасят до начините, по които 

туризмът допринася за промяната на ценностите, семейните отношения,индивидуалното 

поведение и нивата на безопасност, моралното поведение, колективния живот, 

творческите прояви, традиционните церемонии и обществените организации. 

Основните критични ефекти са въздействията върху околната среда: 

- Промяна в естествената и застроена среда, която да позволи дестинацията да 

служи като дестинация за круизни линии, включваща загуба на естествено 

местообитание, експлоатация на местното строителство; 

- Оперативни въздействия, свързани с използването на енергия, вода и такива 

като противообрастващо и случайно или умишлено физическо увреждане на морските 

екосистеми; 

- Влияния, свързани с прехвърлянето на хора до и от местата на заминаване в 

дестинациите увеличава използването на въздушния транспорт; 

- Въздействията на развлекателните дейности върху дивите животни, като 

смущения и отпадъци, както и натиск върху застрашени видове, въпреки че се използват 

за подаръци и любопитство (Johnson, D. (2002). 

Круизният туризъм следва да бъде в центъра на вниманието на устойчивото 

развитие, като се има предвид потенциалът му да продължи да изпреварва общия ръст 

на туризма по отношение на броя на пристигащите, както и поради въздействието му 

върху интензифицирането на посетителските потоци в рамките на дестинациите. Това е 

вярно не само поради потенциалния риск от отрицателни въздействия, но и поради 
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възможностите, които предоставя мащабът на круизния туризъм за повишаване на 

осведомеността на много туристи относно отговорното пътуване. Европейските 

дестинации следва да обмислят стратегически подход към круизния туризъм при 

прилагането на най-добрите практики за устойчиво развитие. Продължаващият ръст на 

туризма във всички сегменти и нарастващата оценка за опазването на природното и 

културното наследство, като същевременно се облагодетелстват местните общности, 

дават възможност за прилагане на подход за управление на дестинациите, насочен към 

контролиране на търсенето, а не към традиционната цел за увеличаване на броя на 

пристигащите посетители. 

 
Г.8.25. Stoyanova, M., S. Hristova, S. Stankova. (2019). Analysis and evaluation of 

resource potential of the Black Sea SPA Riviera in Bulgaria. Second International Scientific 

Conference “Challenges of tourism and business logistics in the 21st century” (ISCTBL 2019), 

September 13, 2019, Stip, R.N. Macedonia, pp. 225-234, ISBN 978-608- 

244-693-6. 

Актуалността на избраната тема е свързана с факта, че през последните години 

терминът "спа" навлезе и придоби популярност в България. Спа туризмът се развива 

динамично, като се създават спа курорти, които съчетават природа, климат, минерална 

вода и подходяща инфраструктура. Ето защо в края на 2018 г. Министерството на 

туризма създаде карта със седем балнео и спа дестинации в България. 

Настоящата статия има за цел да характеризира ресурсния потенциал на 

черноморската балнео и СПА дестинация (Черноморската СПА ривиера). Въз основа на 

проучвания е извършен количествен SWOT анализ за оценка на изходната ситуация за 

развитието на балнео- и СПА туризма в тази дестинация, като са очертани нейните силни 

и слаби страни, заплахи и конкурентни предимства. Той трябва да допринесе за 

предприемането на адекватни мерки за запазване на настоящите туристи и за 

разширяване на възможностите за привличане на нови потребители на туристическия 

продукт в дестинацията. От друга страна, тя ще бъде основа за изготвяне на 

професионална и компетентна стратегия за създаване на конкурентно предимство и 

постигане на удовлетвореност на посетителите. 

Възприемането на нивото на постигнатите резултати ще варира в зависимост от 

опита и очакванията на отделните посетители. Затова е безспорно, че стремежът за 

усъвършенстване на СПА и уелнес туризма трябва да бъде непрекъснат и продължителен 

процес с цел да се предлага качествено обслужване. На базата на проведени проучвания 

е направен квантифициран SWOT-анализ, чиято цел е да оцени изходната ситуация за 

развитие на балнео и спа туризма в тази дестинация, като очертава силните и слабите 

страни, заплахите и конкурентните му предимства. 

Въз основа на SWOT анализа и във връзка с бъдещото развитие на дестинация 

Черноморска Ривиера могат да се направят следните основни изводи: 

- Дестинацията има благоприятно географско положение, обезпечено с 

всякакъв вид транспорт; 
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- Притежава ресурси за развитие на туризъм, съчетаващи разнообразие от 

уникална природа, добра антропогенна среда, културно-историческо наследство, 

характерни за морския туризъм традиции и практики, привлекателни природни 

ландшафти и благоприятен климат; 

- Наличие на богат гео- и хидротермален ресурс с многообразие на физико- 

химични свойства и лечебни качества подходящи за балнео и спа туризъм; 

- Утвърдени традиции в балнеолечението, в областта на здравеопазването: 

международно признати лекари в различни специалности и ниски цени на медицински 

процедури; 

- Популярният морски туризъм може да бъде използван като „двигател” за 

повишаване практикуването на СПА/ балнео туризъм; 

- Създаване на единен комплексен туристически продукт, съчетаващ 

медицинското и здравно обслужване със съпътстващи допълнителни услуги; 

- Предлагане на различни видове терапии на база на лечебна кал и луга, както и 

на естествена основа с природни масла от типични за България култури - рози, 

лавандула, грозде и др.; 

- Проучване на добри практики и използването им при реализацията на 

основните принципи за устойчиво развитие на балнео и спа туризма; 

- Активизиране на професионалните контакти между академичните институции 

в областта на туризма и регионалното развитие и туристическия бранш в създаване на 

туристически клъстъри; 

- Научнообосновано стратегическо планиране, ориентирано към териториално 

балансиран, социално отговорен и съхраняващ околната среда балнео и спа туризъм. 

 
Г.8.26. 4.1. Stoyanova, M. (2018). Emotional intelligence – a key factor to successful 

professional performance of tourism specialists. Туризмът и иновациите = Tourism and 

innovations: Сборник доклади от Международна научна конференция, посветена на 55 

години от създаването на Колеж по туризъм - Варна. – Варна: Наука и икономика ИУ, с. 

78-92. ISBN 978-954-21-0973-0, НАЦИД ID № 2080. 

Емоционалната интелигентност засяга физическото и психическото здраве на 

индивида, както и взаимоотношенията му с другите и е неразривно свързана както с 

личното развитие, така и с успешното професионално представяне, особено в области, 

които изискват комуникация „човек-човек“. Това е важна възможност за много 

професионални области, но изследванията са иновативни за туризма. Способността за 

възприемане на емоциите позволява на човек да ги разбере по-добре, което впоследствие 

засилва възможността за регулирането им. Успешното контролиране на отделните 

емоции способства да се демонстрират подходящите на работното място и дапозволи на 

специалистите в туризма да работят по-добре. 

Целта на това изследване е да покаже, че нивото на емоционалната 

интелигентност е важен фактор за акмеологичното личностно развитие, осигуряващо 

постигането на високо ниво на професионализъм, включително в туризма. 
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- Да се уточни понятиeто емоционална интелигентност; 

- Да се приложат адекватни методи за диагностика на емоционалната 

интелигентност (тест на Кристоф Андре); 

- Разработване и прилагане на методология за създаване на емоционален профил 

на заетите в туристическата индустрия въз основа на коефициента им на емоционална 

интелигентност. 

ЕИ е важна за успеха в кариерата в много сфери. ЕИ подобно на рационалната 

(IQ), също има коефициент, който може да бъде изчислен. Използва се теста на френския 

психиатър Кристоф Андре, в който няма верни и грешни отговори. Тестът състоящ се от 

42 въпроса е приложен за изследване на 420 души, във връзка с тяхното консултиране и 

избор на професия. Сборът от всички точки показва какъв е коефициентът на 

емоционална интелигентност. Тестът предлага още 3 възможности: чрез сумиране на 

точките ви от различни въпроси (това е указано по-нататък) да установите отношението 

към себе си (умението да се развивате), към другите (умението ви да създаване 

хармония). 

Това изследване показва, че по-високата ефективност на заетите в туризма е в 

пряка зависимост от високото ниво на тяхната емоционална интелигентност, защото: 

- Хората с висок коефициент представят по-добре своите идеи, намерения и 

цели; изразяват се по-ясно и са по-упорити и имат по-голяма чувствителност; 

- EQ (Коефициентът на емоционална интелигентност) е тясно свързан със 

способността за работа в екип, която е от голямо значение в областта на туризма; 

- EQ е свързан със способността за ефективно справяне с проблемите, което 

позволява на хората да реагират по-ефективно на различни искания, натиск и стрес; 

- Ръководителите с висок ЕQ могат да създадат по-добра работна среда, която 

повишава информираността на служителите и по този начин води до по-добри резултати; 

те също са по-възприемчиви, осъзнават силните и слабите страни на своя екип, като им 

позволяват да вземат правилни решения; 

- Лидерите с висок ЕQ могат по-добре да идентифицират от какъв персонал имат 

нужда и как да бъдат по-вдъхновяващи и да ги подкрепят; те създават по- ентусиазирана, 

по-приятна и по-оптимистична работна атмосфера; 

- Мениджърите с висок ЕQ (за разлика от тези с нисък) са по-малко склонни да 

бъдат негативни, страхливи и дори "разрушителни" при вземането на важни управленски 

решения. 

 
Г.8.27. Стоянова, М., И. Владев, И. Стоянова. (2018). Оценка на община Шумен 

като туристическа дестинация. Черноморският регион - дестинация за устойчиви 

туристически продукти: Черноморски туристически форум Варна, 2018. – Варна: 

Славена, Варна, с. 121 – 126, ІSBN 978-619-190-122-7, НАЦИД ID № 3388. 

Нарастващото значение на туристическата индустрия създава редица 

предизвикателства пред съвременното общество. Най-важното от тях е устойчивото 

развитие на туризма на международно, национално, регионално и местно ниво. Целта е 
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да се задоволят интересите и потребностите на туристите, да се повиши 

благосъстоянието на местните хора, като се съхранят природните и антропогенни 

ресурси за бъдещите поколения. Тази статия оценява населението и населените места, 

туристическите ресурси, инфраструктурата и действията на заинтересованите страни в 

туризма в община Шумен. Чрез квантифициран SWOT-анализ авторите обобщават 

силните и слабите страни, заплахите и възможностите за оценка на ситуацията за 

развитие на туризма в община Шумен. 

На базата на SWOT-анализа и във връзка с бъдещото устойчиво развитие на 

община Шумен като туристическа дестинация могат да се направят следните основни 

изводи: 

- Община Шумен притежава изключително многообразие от туристически 

ресурси, но има има слабо организирано туристическо предлагане, концентрирано 

предимно в гр. Шумен и околностите му; 

- Заема особено място в българската национална история и притежава богато 

културно и историческо наследство с уникални културни факти от национално значение; 

- Притежава добър потенциал за създаване на продукти на алтернативен 

туризъм, базиран на природния парк, защитените местности и антропогенни 

туристически ресурси с висока познавателна стойност и атрактивност; 

- Активизиране на професионалните контакти между академичните институции 

в областта на туризма и регионалното развитие и туристическия бранш в извършване 

на туристическа типологизация на селищата и създаване на туристически клъстъри; 

- Ограничено предлагане на допълнителни услуги, възможности за развлечения 

и разнообразяване на престоя; 

- Подобряване координацията между местните власти, туристическите 

сдружения и останалите организации в туризма; 

- Прилагане на децентрализиран подход при управлението на туристическото 

развитие и повишаване възможностите и пълномощията на общината при използването 

на финансовите ресурси във връзка с него; 

- Прилагане на ефективни модели за развитие на устойчив туризъм чрез 

съхраняване и експониране на природната и социокултурна среда; проучване на добри 

практики и използването им при реализацията на основните принципи за устойчиво 

развитие на туризма; 

- Засилване на връзките между системата за обучение на туристически кадри и 

туристическата практика; 

- Обединяване развитието на човешките ресурси, образованието и бизнеса за 

стимулиране ефектите от туризма за приемащата общност; 

- Прилагане на евростандартите в областта на туризма, изграждане на системи 

за управление на качеството и сертификация на дейността на туристическите обекти; 

- Научнообосновано стратегическо планиране, ориентирано към териториално 

балансиран, социално отговорен и съхраняващ околната среда туризъм; 
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- Усъвършенстване на съществуващата и изграждане на нова техническа и 

туристическа инфраструктура в туристическите обекти; 

- Оборудване на туристическите обекти и маршрути с единна система за 

визуална информация; 

- Активиране на усилията по консервиране и опазване на природните и 

антропогенни ресурси, обект на масови посещения; 

- Възпитание на населението и туристите в дух на туристическа култура и 

отговорно отношение към туризма. 

 
Г.8.28. Стоянова, М. (2019). Предпоставки за развитие на спа и уелнес 

туризма в България. В: Сборник от публични лекции „По стълбицата на успеха“. 

Издателство „ИНКОМА“, Шумен, с. 109-130. ISBN: 978-954-452-054-0. 

Актуалността на избраната тема е свързана с факта, че през последните години 

терминът „СПА“ се наложи в България и стана популярен. Нарастващото търсене на 

СПА и уелнес туризъм през последните десетилетия създаде сериозни 

предизвикателства пред туристическия маркетинг. Производителите и доставчиците на 

тези специализирани туристически услуги, се сблъскват с променящите се нагласи на 

потребителите в условията на все по-сложен и конкурентен глобален пазар. 

Появата и развитието на спа и уелнес туризма се свързва с действието на различни 

фактори и причини, които определят, улесняват или пречат на развитието им. 

Проучванията на автора показват, че всички съществуващи определения и концепции 

за спа и уелнес са свързани с автентичните разбирания и тълкувания на „човешкото 

благополучие“ за различните култури и народи. Следователно те трябва да 

персонализират концепциите за спа и уелнес въз основа на своите обичаи и традиции. 

Ползите от прилагането на персонализираната концептуализация ще създадат 

благоприятни възможности за дестинация България да разработи и предостави свой 

собствен спа и уелнес продукт. 

Обръща се внимание, че повишаването на конкурентоспособността на България 

като спа и уелнес туристическа дестинация означава не само да се увеличава броят на 

туристите в ограничени курорти, но балансиране на посещенията в рамките на всички 

спа и уелнес центрове в страната и по периоди през цялата година, увеличаване на 

средния престой на туристите и увеличаване на приходите на туристическите посещения 

в страната. 

 
Г.8.29. Stoyanova, M., S. Sabrieva, I. Vladev. (2018). Technology for studying the 

natural and anthropogenic tourist resources into the native settlement by bachelor 

students of tourism in Konstantin Preslavsky University of Shumen. INTERNATIONAL 

SCIENTIFIC REFEREED ONLINE JOURNAL WITH IMPACT FACTOR, ISSUE 41. 

http://sociobrains.com/website/w2041/file/repository/80_90_Milena_Soyanova_ 

Sevdjan_Sabrieva_Ivaylo_Vladev_TECHNOLOGY_FOR_STUDYING_THE_NATURAL   

_.pdf ISSN 2367-5721. 

http://sociobrains.com/website/w2041/file/repository/80_90_Milena_Soyanova_%20Sevdjan_Sabrieva_Ivaylo_Vladev_TECHNOLOGY_FOR_STUDYING_THE_NATURAL___.pdf
http://sociobrains.com/website/w2041/file/repository/80_90_Milena_Soyanova_%20Sevdjan_Sabrieva_Ivaylo_Vladev_TECHNOLOGY_FOR_STUDYING_THE_NATURAL___.pdf
http://sociobrains.com/website/w2041/file/repository/80_90_Milena_Soyanova_%20Sevdjan_Sabrieva_Ivaylo_Vladev_TECHNOLOGY_FOR_STUDYING_THE_NATURAL___.pdf
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Проучването на туристическите ресурси в родното селище е важно за студентите 

и способства за развитие на техните практически и интелектуални способности и за 

възпитание в патриотизъм. Активната творческа дейност и предварителна подготовка 

дават възможност да се организира познавателна дейност на различни равнища – да 

изследват, анализират, сравняват, обобщават, прогнозират и изразяват собствено мнение. 

Полезността на знанията за туристическите ресурси за студентите-бакалаври от 

специалност “Туризъм” се изразява в подробно опознаване на генезиса, формите, 

класификацията и функциите им. 

Целта на тази статия е да представи технология за изучаване на комплексния 

характер и особеностите на природните и антропогенните туристически ресурси, скоито 

разполага дадено селище. Изучаването на туристическите ресурси в родното селище е 

важно за студентите и им помага да развиват своите практически и интелектуални 

способности и възпитание в патриотизъм. Енергичната творческа дейност и 

предварителната подготовка дават възможност за организиране на познавателни 

дейности на различни равнища - да се изследва, анализира, сравнява, обобщава, 

прогнозира и изразява собствено мнение. Полезността на знанията за туристическите 

ресурси за студентите от специалност „Туризъм“ на ОКС „бакалавър“ в Шуменския 

университет „Епископ Константин Преславски“ се изразява в детайлно познаване на 

техния генезис, форми, класификация и функции. За илюстрация на описания алгоритъм 

е направена кратка характеристика на туристическите ресурси във Варна. 

 

Показател Г. 9. Публикувана глава от колективна монография 

Г.9.1. Stoyanova, M. (2019). Emotional Profiles of Spa and Wellness Tourists in 

Bulgaria. In: Research, Development and Education in Tourism. Edited by Sonia Mileva and 

Nikolina Popova. Cambridge Scholars Publishing, 2019, pp. 114-130, ISBN 978-1-5275- 3719- 

4. 

Изучаването на поведението на туристите е сложно и изисква дългогодишен опит, 

отдаденост и използване на редица науки, за да се постигне универсалността, 

целесъобразността и ефективността на различните аспекти на изследването. Поради тази 

причина фокусът е единствено върху потребителските емоции, като се набляга на 

възможността за тяхното пълноценно проучване и използване от маркетинг 

специалистите в спа и уелнес туризма. Стилът на потребителското поведение се 

определя от емоциите, темперамента, самосъзнанието и самоконтрола, начина на живот 

и комуникативността на клиентите. 

Проучването, разбирането и използването на потребителското познание дава 

възможност на компаниите в туризма да обяснят съществуването на редица 

психологически прояви като лоялност на потребителите, потребителска стойност, 

удовлетворение и чувство на неудовлетвореност, ситуации на вземане на решения, 

импулсивни или емоционални покупки и др. Тези знания осигуряват основа за редица 
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решения от страна на търговците в компанията по отношение на избора на пазара, 

сегментирането и позиционирането, продуктите, цените, иновациите, дистрибуцията и 

комуникационната политика и т.н. 

Целта на изследването е да се установи коефициентът на емоционална 

интелигентност на чуждестранните СПА и уелнес туристи в България и въз основа на 

получените резултати да се изведат техните емоционални профили. За това трябва да се 

решат следните задачи: 

- Да се уточни понятиито емоционална интелигентност; 

- Да се приложат адекватни методи за диагностика на емоционалната 

интелигентност (тест на Кристоф Андре); 

- Да се разработи и приложи методика за създаване на емоционален профил на 

СПА и уелнес туристи въз основа на техния коефициент на емоционална 

интелигентност; 

- Да се извърши количествен и качествен анализ на получените резултати. 

Обект на разработката са емоциите на туристите, а предмет – коефициентът им на 

емоционална интелигентност и създаване въз основа на него, на техния емоционален 

профил. 

Използва се теста на френския психиатър Кристоф Андре, в който няма верни и 

грешни отговори, каквито са примерно ситуационните тестове, изследващи 

емоционалната интелигентност. 

Тестът състоящ се от 42 въпроса е приложен за изследване на 420 чуждестранни 

спа и уелнес туристи, във връзка с тяхното консултиране и избор на дестинация и 

продукт. Сборът от всички точки показва какъв е коефициентът на емоционална 

интелигентност. 

Неслучайно 90 спа и уелнес туристи (64,29%) попадат в групата събрала точки 

между 36 и 56. Те са наясно с важността на благоденствието и личностното израстване 

като житейски приоритети. Знаят докъде не бива да се стига (или да се остава прекалено 

дълго): преумора, свръхактивност, прекалена саможертвеност. Те са креативни и 

отворени към живота хора. Но знаят как да се отпускат и релаксират. В много висока 

степен успяват чрез емоционалната си интелигентност да си осигурят висок стандарт по 

отношение на благоденствие и щастие. 

Специалистите в туризма трябва да обърнат на втората група, събрала точки 

между 14 и 35. Те без да са го решавали съзнателно, имат тенденцията да оставят 

благоденствието си на последно място: семейство, работа, задължения. Това вероятно 

се дължи на факта, че те трудно да "чуват" и уважават собствените си потребности, 

особено тези, които не са материални или рационални. Уязвими си при стрес, животът 

тим е пълен с напразни действия, екзистенциални съмнения и преумора. Затова те трябва 

да бъдат насърчавани да се заемат малко повече със себе си, да чуват емоциите си, преди 

да вземат решение, да не се излагат на прекален стрес, повече да релаксират, да бъдат 

убедени, че практикувайки спа и уелнес туризъм ще направят безценна инвестиция в 

качеството на собственото си битие. 
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Тези констатации са значителни и валидни в голяма извадка от чуждестранни 

спа и уелнес туристи в България и тези резултати са важни. Те показват ползата от 

изучаването на специфични основни емоции, за да придобият по-подробно разбиране за 

процесите на образуване на удовлетворението в специфичен уникален контекст на спа 

и уелнес туризма. Освен това те идентифицират важни индивидуални различия в опита 

на тези основни емоции, които се проявяват различно сред потребителите в предвидими 

начини, обяснени с основни личностни черти. Тези констатации трябва да стимулират 

бъдещи изследвания, използващи множество и различни методи за изпитване на 

предимството на въздействието върху потреблението и да бъдат полезни за мениджърите 

на туризма, които се интересуват от по-доброто разбиране на техния опит. 

 
Г.9.2. Stoyanova, M. (2018). Affective Image of Spa and Wellness Destination 

Bulgaria. In: 3rd International Thematic Monograph “Modern Management Tools and 

Economy Of Tourism Sector In Present Era”, Belgrade, 2018, pp. 501-508, ISBN 978-86- 

80194-14-1. (глава от колективна монография). DOI: 

https://doi.org/10.31410/tmt.2018.501Ps. 

Имиджът на дадена дестинация се счита за ключов фактор при вземането на 

решения за пътуване (Echtner and Ritchie, 1991; Baloglu and McCleary, 1999; Beerli and 

Martin, 2004; Tasci and Gartner, 2007). Многостранният характер на имиджа на България 

като СПА и уелнес дестинация все още е обект на изследване, за да се определи как се е 

формирал и какви са детерминантите на този процес. Този процес от своя страна ще даде 

възможност за ефективната му реклама и за заемане на силни позиции на рецептивните 

западни пазари. 

Трябва да се отбележи, че при формирането на имиджа на дестинацията 

мениджърите трябва да включат не само нейните физически характеристики, но ицелия 

набор от емоции и чувства, които дестинацията може да събуди в съзнанието на 

туристите (San Martın, H. and Rodrıguez del Bosque, I, 2008). 

Следователно е необходимо да се идентифицират аспектите, които туристите 

използват за формиране на имиджа на дестинацията, както и ролята напсихологическите 

фактори (вътрешни фактори), за да се подобри позиционирането на дестинацията на 

целевия пазар. 

Целта на изследването е да се оцени афективният имидж на СПА и уелнес 

дестинация България. За оценка на афективния образ се използват четири семантични 

диференциални скали, предложени от Ръсел и Прат, и седем допълнителни авторски 

скали, чрез които 460 чуждестранни туристи определят отношението си към България 

като СПА и уелнес дестинация. 

Резултатите от проучването показват, че имиджът на дестинацията трябва да се 

разглежда като многостранен феномен, включващ няколко когнитивни и афективни 

измерения. Когнитивният компонент е свързан с функционалните, материални 

https://doi.org/10.31410/tmt.2018.501Ps
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характеристики на дестинацията (природа, туристически атракции) и 

психологически/абстрактни характеристики (социална среда, атмосфера). Афективният 

компонент е свързан с емоциите, предизвикани от туристическата дестинация 

(удоволствие, вълнение и др.). Туристите използват тези характеристики, за да формират 

впечатления и да оценят дестинацията, когато правят своя избор. 

Анализирайки данните за честотите, средните аритметични величини и 

стандартни девиации на афективния имидж на България като спа и уелнес дестинация на 

базата на тези единадесет биполярни дименсии се установява, че тя се приема като 

известна и позната дестинация за спа и уелнес туризъм, съответно от 38,7 % и 37,4 %. 

Естествено, тъй като това са спа и уелнес туристи, повече от половината намират 

дестинацията като релаксираща – 257 д. (55,8 %) и приятна – 258 д. (56,1 %). Най- голяма 

част от респондентите приемат България като нито вълнуваща, нито мрачна (средна 

величина = 2,5), но интересното е, че за повечето от тях тя е по-скоро възбуждаща, 

отколкото спокойна и заспиваща (средна величина = 2,63 или 46,3 %). Вероятно това се 

дължи на факта, че спа и уелнес туризмът в повечето случаи се съчетава с други видове 

туризъм. 

Всеизвестният факт, че България е гостоприемна и евтина дестинация дори и за 

спа и уелнес туризъм, се потвърждава от стойностите за тези дименсии – съответно със 

средни величини 2,34 и 2,3. Въпреки това обаче, за значителна част от респондентите 

(40%) тя се очертава като дестинация нито с чак толкова високо, но и нито с ниско 

качество на тези услуги. Като цяло България се очертава по-скоро като престижна и 

автентична дестинация за спа и уелнес туризъм, съответно със средни величини 2,65 

(средна девиация = 1,09) и 2,54 (средна девиация = 1,2). 

Диаграмата на семантичния диференциал на България като спа и уелнес 

дестинация ясно показва, че средните стойности за всички изследвани биполярни двойки 

атрибути се движат между 2,3 и 2,8, което доказва, че туристите имат по-скоро 

положителен афект към нея. Този факт обаче подчертава и големия потенциал, който тя 

притежава за да се превърне тя в напълно разпознаваема дестинация за спа и уелнес 

туризъм. 

Изследването се опитва да предостави емпирични доказателства за афективния 

имидж на България като СПА и уелнес дестинация сред западноевропейските туристи. 

Идентификацията на афективния имидж е получена чрез използване на описателна 

статистика. В резултат на това, като се използва класификацията на Котлър за имиджа на 

дестинацията, може да се заключи, че България има положителен афективен 

туристически имидж. Като се сравнят резултатите с тези от други изследвания, може да 

се обобщи, че СПА и уелнес туристите възприемат дестинация България по-добре от 

другите видове туристи. Това може да помогне на туристическите маркетолози и 

провежданата туристическа политика на дестинацията за по-добро разбиране на 

значението на компонентите на туристическия имидж на България. Необходими са по- 

нататъшни усилия за създаване и промотиране на продукти, които подобряват както 

когнитивния, така и афективния имидж на България по отношение на високото 
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качество, автентичността, традициите и релакса. А от своя страна повишаването на двата 

аспекта ще подобри цялостния имидж на дестинацията и нейното препозициониране на 

проникващите и потенциалните туристически пазари. 

 
Г.9.3. Stoyanova, M. (2018). Chapter Seven. Psychological and Psychographic 

Profiles of Spa and Wellness Tourists in Bulgaria. In: Traditions and Innovations in 

Contemporary Tourism. Edited by Vasil Marinov, Maria Vodenska, Mariana Assenova and 

Elka Dogramadjieva. Cambridge Scholars Publishing, 2018, pp. 114 – 129. ISBN (10): 1- 

5275-0829-3. 

Според психологическите си характеристики клиентите могат да бъдат 

класифицирани в няколко типа. Тази структура е напълно естествена и идва от 

психологическото съдържание на потребителското поведение. 

Факторите, които засягат поведението на потребителите, се разделят на две 

големи групи: вътрешни и външни. Външните фактори включват демографски, 

географски, икономически и културни фактори. Влияние на социалната стратификация 

(социални слоеве и статус), групови и групови комуникации, семейства и домакинства 

също се отбелязва. Обработката и възприемането на вътрешна информация, ученето и 

паметта, мотивацията, емоциите, личните ценности, концепцията за стила на живот, 

потребителските ресурси, знанията и нагласите могат да бъдат класифицирани като 

вътрешни фактори. Различна група от фактори се формира от ситуационни фактори. Те 

включват физическата среда, социалната среда, времевата перспектива, 

предназначението на потреблението и предишното състояние (Consumer behavior essay, 

2017). 

Психографската сегментация е изследователски инструмент, който позволява по- 

задълбочено разбиране на основните мотиви на потребителите. Тази сегментация 

използва променливи, свързани с личностните черти, ценностните нагласи и особено 

начина на живот, и определя общите характеристики на определена група хора, 

показвайки защо те избират в живота си и обясняват поведението си на потребителите. 

Целта на това изследване е да се характеризира психографският профил на спа и 

уелнес туристите в България. Така че, като изследваме емоциите и индексите на начина 

на живот на хората, търговците могат да предвидят консумацията на даден продукт и 

знаейки стимулиращите фактори на начина на живот, поведението на потребителите 

може да бъде пренасочено във връзка с продукт. За целта трябва да се решат следните 

задачи: 

- Да се определят термините емоции и механизми на психологическата защита; 

- Да се въведат адекватни методи за диагностициране на емоциите и 

механизмите на психологическа защита (стандартизиран тест за индекса на живота на 

Plutchik – Kellerman – Conte‘s Lifestyle index test); 
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- Разработване и внедряване на методология за създаване на психологически 

портрет на спа и уелнес туристите въз основа на Индекса на начина на живот за 

механизмите на психологическа защита; 

- Да се извършат количествен и качествен анализ на резултатите. 

Съгласно Plutchik (1980) съществува консенсус, че потребителските нагласи или 

емоции разкриват сондираща, всеобхватна, базова линия на подсъзнанието и 

полусъзнанието на индивида. Поведението на потребителите комуникира и предоставя 

информация за вероятността от поведение и помага на организациите да се подготвят за 

подходящи действия. 

Plutchik (1980) описва осем основни емоции, а именно: радост, тъга, приемане, 

отвращение, страх, гняв, изненада и очакване. За да разбере най-добре връзката на тези 

емоции с всички останали, Пличкик ги подрежда по кръгов модел, който той оприличава 

на цветно колело. Тестът на 97 въпроса е приложен за проучване на 225 туристи в спа и 

уелнес центрове в България във връзка с тяхното консултиране и избор на дестинация и 

продукт. Осем механизма за психологическа защита на индивидаоформят осем отделни 

скали, чиито числени стойности се получават от броя на положителните отговори на 

някои, горните твърдения, разделени на броя на изразите във всяка скала. Резултатите се 

обработват с Microsoft® Excel® 2010, IBM® SPSS® Версия 18. 

Анализът на данните от емпиричното проучване показват, че първите три 

доминиращи защитни механизми в цялата извадка са отричане, регресия и 

интелектуализация. 

- Отричането е механизъм на психологическа защита, чрез който човек отхвърля 

някои разочароващи, тревожни обстоятелства или някакъв вътрешен импулс или страна 

отрича себе си. 

- Вторият защитен механизъм е регресия. Регресията е връщането към по-ранен 

етап на развитие в лицето на неприемливи мисли или импулси. 

- Третият най-разпространен сред изследваните спа и уелнес туристи е 

интелектуализацията. 

Тези констатации са значителни и валидни в голяма извадка от чуждестранни 

спа и уелнес туристи в България и тези резултати са важни. Те показват ползата от 

изучаването на специфични основни емоции, за да придобият по-подробно разбиране за 

процесите на образуване на удовлетворението в специфичен уникален контекст на спа 

и уелнес туризма. Освен това те идентифицират важни индивидуални различия в опита 

на тези основни емоции, които се проявяват различно сред потребителите в предвидими 

начини, обяснени с основни личностни черти. 

Следователно защитните механизми са начин, по който се предпазваме от 

вътрешни и външни напрежения. Те се формират първоначално в междуличностно 

отношение, след това се превръщат в наши вътрешни характеристики, т.е. някои защитни 

форми на поведение. Типологията на Plutchik (1980) се използва, за да демонстрира 

своята полезност в маркетинговите стратегии. Той откри осем различни 
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вида емоции и анализира видовете ситуации, вярвания, чувства и поведение, които са 

генетично свързани с тях. Разбирането на потребителските емоции и защитните 

механизми може да помогне на търговците, управлението на тези емоции и защита може 

да се приложи и към корпоративната стратегия. 

 
Показател Е.20. Публикуван университетски учебник или 

учебник, който се използва в училищната мрежа 

Е.20.1. Стоянова, М. (2020). Обща природна география. Университетско 

издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 338 с., ISBN 978-619-201-388- 

2. 

Учебникът „Обща природна география“ се издава от Шуменския университет 

„Епископ Константин Преславски“ за нуждите на студентите, изучаващи географски и 

други природни дисциплини в своето обучение и в други висши училища в страната. 

Освен за студенти, тя може да бъде ценно ръководство на учителите по география в 

тяхната преподавателска дейност. 

Представеният материал служи като въведение към повече частни курсове по 

природна география. Разглеждат се проблемите на природната география – обща 

информация за Земята, структурата и свойствата на литосферата, педосферата, 

атмосферата, хидросферата и биосферата, връзката им и формирането на географската 

обвивка на Земята. Дадена е обща информация за релефа на земната повърхност, описани 

са генетични типове и форми на релефа, тяхното формиране и географско 

разпространение. Открояват се въпросите на геологията и геоморфологията. 

Учебникът включва 32 теми, както и 73 фигури, таблици и приложение, 

илюстриращи текста и улесняващи възприемането на материала. Архитектониката, 

абзацната сегментация и въпросите и задачите след всяка тема улесняват научната 

комуникация. Тезисният характер на изданието го прави достъпно и за широкия кръг 

читатели, интересуващи се от природна география. 

В уводната тема се коментират съвременните схващания за произхода и строежа 

на Вселената, Слънчевата система и Земята. Изброени са различни космически обекти, 

като по-подробно се представят хипотезите за произхода на Слънчевата система иЗемята 

и основните моменти от теорията за Големия взрив. В учебника внимание е отделено на 

околоосното въртене на Земята, обикалянето ѝ около Слънцето и изготвените на тази 

основа календари. Анализира се същността на три основни вида календари – лунни, 

лунно-слънчеви и слънчеви. Доразвиване на предходната тема се осъществява чрез 

информацията за изобразяването на формата, размерите и свойствата на Земята. В 

исторически аспект се проследява възникването и развитието на картографията, и 

принципите, определящи спецификата на географските карти. Запознаването с 

математическата основа на географските карти дава знания за различните картни 

проекции, мащаби, условни знаци, рамки, компоновка, геодезична 
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основа и др. Описани са видовете географски изображения – карти, картосхеми, 

географски атласи и глобуси. 

В основната част на учебника в логична последователност са разработени теми, 

разглеждащи вътрешността на Земята и характеристиките на различните геосфери - 

литосфера, атмосфера и хидросфера. Синтезирано е описан предметът на науките, 

изучаващи вътрешните (ендогенните) и външните (екзогенни) земни сили и процеси. 

Основната задача е да се покаже динамиката на природните процеси и да се анализират 

различни функционални връзки между тях, да се разгледат съвременните идеи за 

същността на географската обвивка на Земята като среда за човешкото общество. Това 

ще създаде необходимата основа за формирането и развитието на съвременното 

географско мислене сред студентите. Целта на тази книга е да им даде необходимите 

теоретични и практически знания, да създаде онази основна природонаучна база, която 

ще им позволи да разберат по-добре следващите специални дисциплини и да предостави 

основата за ефективна работа при използването на природната географска информация в 

бъдещите изследвания. 

 
Е.20.2. Личев, Т., М. Стоянова. (2021). Туристически ресурси. Акад. изд. 

„Ценов“, Свищов, 216 с. ISBN 978-954-23-1971-9. 

Туризмът е невъзможен без уникалността, атрактивността и привлекателната сила 

на природните и антропогенните туристически ресурси на територията, на която се 

развива. Учебникът „Туристически ресурси“ е предназначен за обучение на студентите 

в магистърската програма „Икономика и мениджмънт на туризма“. Основната цел е 

обучаемите да придобият основни знания и умения, сами да анализират и осмислят 

проблемите в областта туристическата ресурсология. По този начин ще се изградят 

ключови компетенции за успешно прилагане на наученото в практиката. Поради 

актуалността на курса, учебното пособие може да бъде полезно не само на студентите – 

магистри, но и за работещите във всички сфери на туристическия бизнес. 

Учебникът е структуриран в 8 глави, в които са застъпени основни теоретични 

аспекти на туристическата ресурсология, а също и на нейния приложен характер. 

Разгледана е теорията на туристическите ресурси – същност, класификация, типология 

и характерните черти на отделните видове. Важно място е отделено на изследването и 

оценката на туристическите ресурси. Проследени са необходимостта и целите, 

принципите и използваните подходи и методи за такъв тип изследвания. 

В настоящето учебно издание са застъпени теоретични и приложни въпроси на 

експлоатацията на туристическите ресурси – техният капацитет и сезонност, аспектите 

на „съотнасянето на природната среда и туризма“ с вредните аспекти от развитието на 

отрасъла. Значително място е отделено на защитените територии и обекти, включени в 

световната конвенция за културното и природното наследство на ЮНЕСКО. 
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Е.20.3. Личев, Т., М. Стоянова. (2022). Туристическо странознание. Акад. изд. 

„Ценов“,Център за дистанционно обучение при С.А. „Д.А. Ценов“, Свищов, 180 с. ISBN 

978-954-23-2165-1. 

Учебникът “Туристическо странознание“ е написан за нуждите на едноименната 

дисциплина, за студенти в дистанционна форма на обучение в предлаганите от 

Стопанската академия „Д. А. Ценов“ бакалавърски програми. Основната цел е 

обучаемите да придобият основни знания и компетенции, за да анализират и осмислят 

проблемите в областта на туристическото странознание. По този начин ще се изградят 

ключови умения за успешно прилагане на наученото в практиката. Поради актуалността, 

учебното помагало може да бъде полезно не само на студентите – бакалври, но и за 

работещите във всички сфери на туристическия бизнес. 

Учебникът е структуриран в 9 теми, в които са застъпени основни теоретични 

аспекти на туристическата наука, а също и нейният приложен характер. Разгледана е 

теорията на туристическото странознание – неговата същност и характерни черти. 

В това учебно издание са разгледани важни аспекти на съвременността, а именно 

типологията и класификацията на отделните страни и особено от гледна точка на 

туризма; същността на световно туристическо пространство и мястото на отделните 

страни и региони в него; ролята на геополитическите въздействия върху туризма и др. 

В основата на учебника е залегнала структурата за класифицираните от Световната 

туристическа организация световни туристически региони с техните подрегиони, като те 

са разгледани с основните страни и техните забележителности. 

Акцентът е поставен на детайлния анализ на природните и антропогенните 

туристически ресурси на водещите в световния туризъм подрегиони в отделните 

региони, както и на основните дестинации в тях, които привличат значителен 

туристопоток. Затова е добре да се изучават и познават спецификите и 

характерологичните особености на туристическата дестинация, нейната типологизация, 

класификация на нейните туристически ресурси и възможностите за тяхното усвояване. 

 
Показател Е.21. Публикувано университетско учебно пособие 

или учебно пособие, което се използва в училищната мрежа 

Е.21.1. Стоянова, М. (2022). Ландшафтознание. Университетско издателство 

„Епископ Константин Преславски”, Шумен, 123 с., ISBN 978-619-201-548-0. 

Курсът по „Ландшафтознание“ е основен в цялостната географска подготовка на 

студентите. Затова учебното помагало се издава за пръв път от Шуменския университет 

„Епископ Константин Преславски“ за нуждите на студентите, изучаващи географски 

дисциплини в своето обучение. Освен за студенти, то може да бъде ценно ръководство 

на учителите по география в тяхната преподавателска дейност. Структурата и 

съдържанието на учебното помагало включва 122 страници, организирани в 13 теми, 

както и 11 фигури и 6 таблици, илюстриращи текста и улесняващи възприемането на 
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материала. След всяка тема са включени въпроси и задачи, с които всеки може да 

провери знанията си по дадената тема. 

В помагалото се очертават теоретичните основи на ландшафтознанието, на 

неговите основни направления, дава анализ на географската структура на ландшафтите 

на Земята и на България. Целта е да се представят идеите за пространствено-времевата 

структура на географската обвивка. Разглеждат се нейният състав, структурни и 

функционални особености, изяснява се същността на най-често използваните методи, 

чрез които те се изследват. 

Основната задача е да се покаже динамиката на природните процеси и да се 

анализират различни функционални връзки между тях, да се разгледат съвременните 

идеи за същността на географската обвивка на Земята като среда за човешкото общество. 

Това ще създаде необходимата основа за формирането и развитието на съвременното 

географско мислене сред студентите. 

При разработването на ландшафтната регионализация на България. са взети 

предвид ландшафтните особености на Балканския полуостров и Европа, т.е напълно е 

съобразена със зоналните особености, меридионалната секторност, височинната 

поясност и ландшафтната структура, както и с териториалния обхват на страната. 

Е.21.2. Стоянова, М. (2021). Екзогенни процеси и релеф. Изветряне, 

гравитационни процеси, дефлация, ерозия, карстификация, екзарация и абразия. 

В: Сборник материали за подготовка на студенти за държавен изпит по география и 

регионална политика – първа част. Университетско издателство „Епископ Константин 

Преславски”, Шумен, с. 5-31, ISBN 978-619-201-482-7. 

Учебното помагало е предназначено за студенти от специалностите География и 

регионална политика, География и биология и История и география, които се подготвят 

за държавен изпит, което му придава подчертана приложна и научно-познавателна 

стойност. 

Последователно във възможно най-синтезиран вид са разгледани екзогенните 

процеси и релефните форми в следната последователност: 

- Изветряне – Описани са етапите на изветряне; особеностите на физичното, 

химичното, биологичното изветряне; образуването на изветрителната кора и 

образуването на почва. 

- Гравитационни форми и релеф. Генетични типове гравитационни форми. 

Специално внимание е отделено на собствено-гравитационните, аквално- 

гравитационните, гравитационно-аквалните и подводните гравитационни процеси. 

- Еолични процеси и форми на релефа. Описани са еоличните, дефлационните и 

коразионни форми - ярданги, тристенни валуни, каменни гори, остатъчни (островни) 

възвишения, пустинни гъби, каменни гори и др. Обърнато е внимание на пустинята и 

нейнитевидове според климатичните признаци и релефа. 

- Релефообразуваща дейност на повърхностно течащите води. Представени са 

флувиалните процеси и форми на релефа, като са обяснени речната ерозия, плоскостна, 



 

 

 


