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Приносният характер на трудовете е представен обобщено по групи трудове въз 

основа на техния характер и съдържателен обхват.  
 
1) Идентифициране и анализ на предизвикателствата пред устойчивото 

развитие и устойчивото туристическо развитие в България към края на 90-те години 
на 20-ти и началото на 21-ви век и на основни насоки за тяхното адресиране, 
предлагане на концептуален модел на устойчивото туристическо развитие: 

Във връзка с решаване на конкретен политически проблем (създаване на комисия за 
устойчиво развитие и изготвяне на Национална стратегия за устойчиво развитие) и 
изхождайки от наблюдението, че въпреки сравнително широкото приемане на 
концепцията за устойчиво развитие прогресът към нейното реализиране е ограничен, е 
разработена методика за идентифициране и анализ на предизвикателствата пред 
устойчивото развитие в конкретен контекст (България в края на 90-те години и на прага на 
ХХІ в.) и е организирано нейното прилагане от широк трансдисциплинарен екип [10, 54]. 
Въз основа на анализ на съществуващи дефиниции са очертани същностните белези на 
устойчивото развитие, предложена е типология на предизвикателствата и са очертани 
основни действия за тяхното адресиране. Предизвикателствата са класифицирани, от една 
страна, като общи (глобални) и специфични за България, а от друга страна, те са 
разделени на императиви, концептуални предизвикателства, предизвикателства, свързани 
с обективното състояние и развитие на страната, инструментални и поведенчески 
предизвикателства. Анализирани са съответните причини, оценена е степента на 
преодолимост и са очертани типичните действия за всяка група. Анализирани са 
причините за „провала” на създадената през 1996 г. Национална комисия за устойчиво 
развитие и са посочени основните изисквания към структурирането и дейността на 
Националната комисия за устойчиво развитие (която е създадена в нова форма през 1999 
г.) и към съдържанието и процеса на разработване на Национална стратегия за устойчиво 
развитие. Лансирана е идеята за възприемане на прилагането на концепцията за устойчиво 
развитие като „процес на учене”. Въпроси на устойчивото развитие са третирани и в други 
трудове, като в практически контекст се обръща специално внимание на връзката между 
концепциите за устойчиво и за човешко развитие, както и на интерпретацията на 
устойчивото (развитие) като цел, а на икономическото развитие – като средство за 
постигане на тази цел [6, с. 18-19, 4 – с. 32-34, Украйна]. Направена е оценка на Закона за 
РР и първия национален план за РР от гледна точка на прилагане на принципите на 
устойчивото развитие [59]. 

Отговаряйки на практическите нужди за разработването на стратегия за устойчиво 
развитие на област Благоевград и изхождайки от едно от очертаните в труд [10] 
инструментални предизвикателства  (дефицит на планиране, отношение към планирането 
и методически слабости на планирането), в [64] е обосновано значението на 
дългосрочното планиране като задължителен елемент при прилагането на концепцията за 
устойчиво туристическо развитие. Изяснена е същността и са формулирани основни 
изисквания към регионалните стратегии за устойчиво развитие, като е обърнато 
специално внимание на разграничаването им от други планови документи при отчитане на 
опита от стратегията за устойчиво регионално развитие на област Велико Търново, 
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разработена под ръководството на автора [63]. 
Предложен е концептуален модел на устойчивото туристическо развитие като 

инструмент за анализ, планиране и политика и са очертани основните предизвикателства и 
ограничения пред устойчивото туристическо развитие в контекста на България ([32], [10]). 
Моделът е насочен към операционализиране на концепцията за устойчиво туристическо 
развитие и е разработен въз основа на анализ на голям брой съществуващи дефиниции и 
модели. Обосновано е отхвърлянето на разбирането за устойчивия туризъм като нов вид,   
форма на туризма или мащаб на туристическо развитие и възприемането на дефинираната 
от Hunter широка (приносна) парадигма за устойчиво туристическо развитие. Централна 
идея в модела е необходимостта от постигането на баланс и равнопоставеност между 
различни аспекти, сфери и интереси: между икономическия растеж и екологичната и 
социалната поносимост, между туристическото и цялостното развитие, между 
изискванията на туристите (туристическата индустрия) и изискванията на средата, между 
изискванията на туристическата индустрия и местната икономика, между различни 
социални групи, между различни пространствени равнища, между поколенията. 
Заложените в модела изисквания и критерии са приложени за оценка на ситуацията в 
България към края на 90-те години, въз основа на което са очертани основните 
предизвикателства и ограничения пред устойчивото туристическо развитие, разделени в 3 
групи: концептуални, свързани с реалното туристическо развитие, в т.ч. намеренията за 
развитие,  и инструментални, в т.ч. институционални (част от тези предизвикателства са 
идентифицирани и анализирани накратко в по-ранни публикация  ([50], [52 – с. 8-9]). 
Наред с това са представени и факторите, които спомагат за превръщане на устойчивото 
развитие в „реална политика” [32 – с. 333-334]. Една от важните и актуални идеи е, че за 
прилагане на концепцията за устойчиво туристическо развитие „трябва да се търсят не 
толкова алтернативи на масовия туризъм, колкото алтернативи в масовия туризъм и 
традиционните туристически места” и че принципите на устойчивото развитие може да се 
прилагат с най-голям ефект и са най-необходими именно в традиционните, силно усвоени 
туристически центрове и територии” ([32 – с. 346], [52 – с. 8-9]). 

Изложените виждания за и подходи към устойчивото развитие и устойчивото 
туристическо развитие са намерили приложение в редица стратегии за развитие, 
разработвани под ръководството или с участието на автора, по-специално в техните части 
за туризма, напр. Велико Търново, 2001 (представена накратко в [63]), Русе, 2000 [81], 
Благоевград, 2000, както и в методически ръководства за планиране на развитието [4], [6]. 

2) Адаптиране и развитие на съществуващи модели на системата на туризма и 
на туристическия продукт на дестинацията за целите на туристическата политика и 
планиране.  

За решаване на идентифицираните проблеми и слабости при  осъществяването на 
SWOT-анализ и изхождайки от анализа на съществуващи модели, е предложен модел на 
системата на туризма [66 – с. 44-46], който  има потенциал и за значително по-широко 
приложение при анализа, планирането и управлението на туристически дестинации. 
Моделът се отличава с няколко основни особености: i) интегриране по непротиворечив 
начин на съществуващи концепции като туристически продукт, туристическа индустрия, 
първично и вторично предлагане, териториална система на туризма, туристическа 
дестинация; ii) възприемането на идеята за наличието на 2 среди на териториалната 
система на туризма – местна и външна; iii) възможност за гъвкаво прилагане, по-
специално от гледна точка на дефинирането на „обекта” и „средата”; iv) обвързване на 
подхода към дефинирането на обекта и средата със субекта на управление, респ. 
„собственика” на стратегията за развитие и обхвата на неговите компетенции и 
възможности. 

За целите на туристическата политика и планиране е предложен модел на 
туристическия продукт на дестинацията ([41], [24 – с. 118-121] [9, с. 50-54] [57 – с. 2]), 
чиито основни особености включват: i) възприемането на ландшафта като ядро на 
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туристическия продукт, което се използва от различните индивидуални оператори за 
оформяне на собствения им продукт; ii) тезата за участие на туриста във формирането на 
собствения му туристически продукт, възприемането му като цялост независимо от 
конкретните доставчици на отделните услуги и блага; iii) утвърждаване на идеята за 
търсене на цялостни продукти на дестинациите, а не на услугите на отделни доставчици 
(туристическите места като „кристализационен пункт” на туристическото търсене по 
Kaspar); iv) ясното разграничаване на елементите на първичното и вторичното предлагане 
и по-специално на „привличащите” и „обслужващите” елементи, както и обосновка на 
водещата роля на първичното предлагане; v) изрично формулиране на практическите и 
политическите следствия от модела. Моделът е потвърден от редица емпирични 
изследвания на автора за удовлетвореността на  туристите в България ([31], [32 – с. 349], 
[34], [13], [65]), както и от други проучвания, констатиращи сравнително висока 
удовлетвореност от елементите на продукта, които са под контрола на индивидуални 
(частни) оператори, и неудовлетвореност от елементите, които зависят от публичните 
власти и се свързват главно с първичното предлагане.  

3) Разработване и прилагане на методики за количествена оценка и анализ на 
туристическото търсене на различни пространствени равнища. 

В отговор на острия дефицит на информация за туристическото развитие на местно и 
регионално ниво и особено за количествените и структурните характеристики на 
посетителите и оценка на туристическите разходи и икономическото влияние на туризма, 
в рамките на няколко изследвания [49], [31], [33], [13], в т.ч. 2 значителни по мащаб 
теренни проучвания в района на Банско (1996 и 1999), е лансирана и дефинирана 
регионална информационна система за мониторинг на туристическото търсене. В 
съответствие с това е разработена, обоснована и тествана методика за набиране и анализ 
на информация за туристическото търсене, основана на комбинация от методи, за които са 
разработени и съответните методически инструменти (статистическа информация, данни 
на общинските администрации, анкетни проучвания на посетителите със стандартен 
въпросник, интервюта с мениджъри на заведения за настаняване, хранене и други 
съоръжения, преброявания). При проучването в Банско през 1999 г. е набрана и 
анализирана информация за около 30 характеристики на посетителите по отношение на 
величината, структурата и динамиката на туристическия поток, характеристики на 
пътуванията (поведението преди и по време на пътуването и престоя), удовлетвореността 
и намеренията за бъдещо посещение. Анкетирани са около 650 посетители, осъществени 
са около 90 интервюта с мениджъри и собственици, както и 2  преброявания в района на 
ски-зоната (всяка в течение на няколко различни дни от седмицата). В двете проучвания 
през 1996 и 1999 г. са включени общо около 40 студенти. Методите и техният 
инструментариум са оценени от гледна точка на обхвата, актуалността и качеството на 
осигуряваната информация, надеждността на резултатите, необходимите разходи на труд, 
време и финансови ресурси и изискваната квалификация за прилагането им. 
Идентифицирани са предимства и ограниченията на различните методи в конкретен 
контекст и са направени препоръки за тяхното подобряване и адаптиране при прилагането 
им в различни типове туристически дестинации. В най-цялостен и завършен вид 
методиката, резултатите от нейното приложение и оценка са отразени в [13], а по-
конкретно оценката за приложимостта на методиката е представена в [33]. Подходът към 
оценката на туристическите разходи е обоснован и разработен по-конкретно в [49]. 
Резюме от резултатите на проучването през 1999 г. е публикувано за разпространение 
сред местните среди, заинтересувани от туристическото развитие [80]. Важна идея в тази 
група от изследвания е, че в съвременния свят добрата информираност за туристическото 
търсене се превръща в конкурентно предимство на дестинациите [33 – с. 136]. Наред с 
това значението на изучаването и количествената оценка на туристическото търсене се 
обосновава с нуждите за оценка на икономическия ефект и влияние на туризма в пряка 
връзка с разбирането, че туризмът не е „отрасъл” в традиционния смисъл на думата и 
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неговият обем и икономически принос може да бъде оценен чрез търсенето [49 – с. 108-
111, 33 – c. 136]. Лансирана е и идеята за необходимостта и възможността от съчетаване 
на традиционните регионални проучвания на туризма, типични за географията, с 
пазарните проучвания [31 – c. 229]. Получените от изследването през 1996 г. резултати са 
използвани при разработването на плана за управление на курортна зона Банско (1996), а 
от проучването през 1999 г. - при разработването на общия градоустройствен план на ски-
център Банско (1999).  

Паралелно и в пряка връзка с посочените проучвания са изследвани теоретично и 
методически някои въпроси на оценката на удовлетвореността на посетителите [34], като 
се изтъкват предимствата на оценката на атрибутивната удовлетвореност (по отделни 
аспекти или елементи на предлагането) в сравнение с общата оценка на задоволеността, 
което е потвърдено и въз основа на собствените емпирични данни. Подчертана е 
многокомпонентната същност на удовлетвореността, анализирани са подходите към 
нейното отчитане и е разработена методика за оценка на удовлетвореността, в т.ч. и 
въпроса за отчитане на оценките за важност и удовлетвореност от различни атрибути чрез 
изчисляване на дефицитите (несъответствията) между важност и задоволеност. 
Представени са няколко допълващи се подхода за анализ на данните и са оценени техните 
предимства и недостатъци. 

В друга публикация [65] се адресира проблемът за неефективното използване на 
осъществяваните национални проучвания на туристите в България (които се анализират 
изолирано) и се обосновава възможността за осъществяване на редовен мониторинг на 
динамиката на някои аспекти на туристическото поведение за по-дълги периоди (в т.ч. и 
за сравнение на различни сезони), която е илюстрирана на примера на анализ на 
задоволеността на чуждестранните туристи за периода 1997-2002 г. Същевременно са 
отбелязани някои слабости на въпросниците, използвани за националните проучвания на 
посетителите, особено неунифицираният подход към задаване на въпроса за оценка на 
атрибутите на туристическото предлагане. 

Адресиран е и проблемът за количествена оценка на ефективното търсене и пазарния 
потенциал на алтернативни видове туризъм на примера на екотуризма [76]. Въз основа на 
голям брой източници на количествени данни в страната и чужбина е критикувано 
еуфоричното виждане за ресурсния и пазарния потенциал на екотуризма. След изследване 
на теоретичните, терминологични и методически ограничения на количествените анализи 
е предложена оценка за относителната тежест на екотуризма в България. Осъществен е по-
детайлен количествен анализ на търсенето за екотуризъм и неговата динамика в района на 
резервата „Сребърна”, въз основа на който са очертани специфични тенденции и 
проблеми. Аргументирана е необходимостта от публична подкрепа за развитие на 
екотуристическите дестинации в България, но се подчертава, че тя трябва да бъде 
основана на факти и данни, а не на нереалистични очаквания или надежди. 
Идентифицирана е нуждата от проучвания на посетителите за специализирани 
(алтернативни) видове туризъм. 

Друг аспект на анализа на туристическото търсене е предложената методика и набор 
от показатели за туристико-политическа оценка на географските (националните) пазари на 
България [51] като инструмент за насочване на ресурсите за национален маркетинг. 
Изяснена е разликата между традиционния маркетингов подход и туристико-
политическия подход към оценка на атрактивността на пазарите. Предложените 
показатели са относително добре информационно осигурени, изведени са въз основа на 
потенциално възможни цели на туристическата политика и е подчертано, че конкретният 
набор от показатели за практическо приложение ще зависи от конкретните цели на 
туристическата политика към определен момент. Новост е представянето на особеностите 
и съществените различия в териториалното разпределение на нощувките за избрани (6) 
пазари по общини. Въз основа на общите количествени оценки са очертани рисковете за 
постигане на потенциални цели на туристическата политика от концентрацията на 
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националния маркетинг върху ограничен брой най-големи пазари (Германия, Русия) и 
силното подценяване на българския пазар, който е оценен като най-важен за нашата 
туристическа индустрия (проблем, който стана очевиден при значителното нарастване на 
пътуванията на българите в чужбина през следващите 5-6 години).  

Актуалните изследвания на автора в областта на туристическото търсене (2008-2011 
г.) са свързани именно с анализа на пътуванията на българите чрез комбиниране на 
максимално широк набор от източници на информация и методи за анализ. Резултатите са 
представени в няколко последователни проучвания, които до голяма степен са реакция на  
бързите промени в краткосрочните тенденции и необходимостта от отразяване на нови 
данни ([9], [39], [77], [78], [79]). Основните акценти са идентифицирането на 
дългосрочните и краткосрочните тенденции в обема и характеристиките на пътуванията 
на българите ([9], [39], [77], [79]); тяхното териториално насочване - както на пътуванията 
към други държави, така и в страната, и връзката между вътрешния и изходящия туризъм 
([9], [39], [77], [79]); ефектите на финансово-икономическата криза ([9], [79]); сравнението 
на България със страните от ЕС по значителен брой характеристики на пътуванията и 
намерения за пътуване през следващата година [78]; систематизиране и анализ на 
причините за предпочитане на почивка в чужбина вместо в България ([9], [39]); 
предимствата на работа с българския пазар за родната туристическа индустрия и 
балансиращата роля на вътрешния туризъм за националната система на туризма ([9], [39]). 
Важен момент в повечето от тези изследвания е цялостното разглеждане на пътуванията 
на българите (националният туризъм) като алтернатива на доминиращото до момента 
отделно третиране на вътрешния и на изходящия (пасивния) туризъм.  

Коментирани са проблемите на съществуващите национални източници на 
информация и по-специално противоположните тенденции, очертани от данните на 
Националния статистическия институт и БНБ, както и ползването на ограничен набор от 
източници на информация от ключови актьори в туристическото развитие и политика [39], 
като са направени и практически препоръки по отношение на използването на данните 
([78, c. 600], [79 – c. 59-60]). При изследването на териториалните особености на 
вътрешния туризъм за по-обективна оценка е приложен набор от статистически 
показатели и методи (корелационен анализ, анализ на вариацията, анализ на 
териториалната концентрация и анализ на структурните промени) и е предложена 
типология на административните области въз основа на състоянието и дългосрочните 
тенденции на вътрешния туризъм [77], а при сравнителния анализ на пътуванията на 
българите в европейски контекст – показатели за интензитет и честота на пътуванията и 
клъстър-анализ за типология на страните от гледна точка на основни количествени 
показатели за пътуванията [78]. 

Някои от важните тези и изводи от анализа на пътуванията на българите са: наличие 
на ефект на заместване при вътрешния и изходящия туризъм, който обаче не е напълно 
автоматичен - най-големият конкурент на вътрешния туризъм не са пътуванията в 
чужбина, а оставането вкъщи ([39], [79]); много голямата (в сравнителен план) зависимост 
на пътуванията на българите от финансови фактори, съчетана със силно изразена 
социална поляризация на търсенето ([9], [78]); висока устойчивост на териториалната 
структура на вътрешния туризъм; по-устойчива атрактивност на летните ваканции и 
морските курорти за българите и свързания с това повишен риск за развитието на туризма 
във вътрешността на страната [39, 77, 78]; засилване на концентрацията по Черноморието 
в периоди на криза – 1996-1997, 2009 [77]; изместено във времето проявление на ефекта на 
кризата върху пътуванията на българите [78]. Въз основа на това са очертани рисковете 
пред и ограниченията на политиката за по-балансирано териториално разпределение на 
туризма в България и за намаляване на пътуванията в чужбина. Направени са прогнози за 
основни параметри на пътуванията на българите в близко бъдеще ([39], [78]).  

Резултатите от първоначалните анализи на пътуванията на българите към 2008-2009 
г., както и натрупаният практически опит от проучвания на туристическото търсене са 
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отразени в достъпна форма в труд [9], в който е отделено специално внимание на 
идентифицирането и оценката на актуални източници на информация за туристическото 
търсене [9 – с. 34-45].  

4) Разработване на методически аспекти на анализа на туристическото 
развитие на различни пространствени равнища и осъществяване на периодични 
изследвания на туристическото развитие в България с акцент върху териториалното 
развитие, пространствените структури и процеси, туристическото райониране и 
типология на пространствените образувания на туризма 

Осъществени са няколко анализа на туристическото развитие на България или на 
отделни елементи на системата на туризма. В тях са разработени и приложени 
методически подход и показатели за характеризиране на различни аспекти на 
туристическото развитие и е осигурявана периодично актуална информация за туризма в 
България, оценка на състоянието, идентифициране на конкретни проблеми и политически 
насоки и препоръки. Техни общи особености и приносни моменти са: проследяване на 
дългосрочни тенденции (в повечето случаи от края на 80-те години до момента на 
осъществяване на изследването), анализ на териториалните особености на няколко 
различни пространствени равнища (национално, райони за планиране, административни 
области, общини, в отделни случаи туристически райони и туристическа места/центрове), 
прилагане на количествени измерители за териториалната концентрация и вариация. По-
конкретно:  

- [89] предлага първата цялостна картина за териториалното развитие на туризма в 
годините на прехода (към 1996 г.); оценява количествено туристическата функция на 
общинско ниво; адаптира и прилага за условията на България типологията на Birkenhauer 
(1976) за оценка на нивото на развитие на туризма по общини; предлага типология на 
общините, изведена чрез клъстър анализ въз основа на техния ресурсен потенциал, 
физически и социално-икономически натиск, като определя възможните насоки за 
развитие и регулиране за съответните типове; очертава тенденциите в националната 
туристическа политика. Аналогичен подход, с по-актуални данни (към 2002 г.) е 
приложен в [94] и [28]. Новост в тях е първият по-цялостен преглед на туристическото 
развитие по новосъздадените райони за планиране (NUTS 2) и анализът на промените в 
териториалната структура на ниво район и област в сравнение с 80-те години. Наред с 
това анализът в [94] е значително по-подробен с оглед на очакваното му използване за 
разработване на концепция за териториално развитие на туризма. Направени са и преки 
заключения, изводи и насоки за концепцията (с акцент върху аспекти като устойчивост, 
ефективност, екологични рискове и капацитет на територията, териториална 
деконцентрация, структура на търсенето), в т.ч. по отношение на необходимите 
допълнителни проучвани и анализи. Извършено е пряко сравнение в обема на туризма и 
заетостта на леглата със страните от ЕС. В [28] е обосновано методическо решение на 
проблема с ограничената пряка сравнимост с данните от 80-те години. Подчертано е, че 
туристическото търсене е по-силно концентрирано от предлагането (настанителната база) 
и че докато степента на концентрация на предлагането в периода 1985-2002 г. е устойчива, 
концентрацията на търсенето нараства (на ниво област), показвайки реалната 
атрактивност на територията. Устойчивостта на териториалната структура се обяснява с 
условията за развитие на туризма и с т.нар. „инерционен” фактор.  

- [35] анализира промените в количествените и структурните характеристики и 
териториалното разположение и използването на настанителната база на туризма в 
България като представителен елемент на системата на туризма, като отделя специално 
внимание на методическите ограничения и възможности за използване на съществуващата 
официална статистическа информация и критикува прекомерното разчитане на 
граничната статистика при анализите на туризма и формулирането на туристическа 
политика. Приложени са специфични показатели за оценка на териториалната 
концентрация, сезонността и приходите от настаняване. Представена е оценка за 
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териториалното разпределение на настанителната база по типове курорти и туристически 
центрове. Новост е анализът на ефективността на използването на настанителната база 
(сезонност, заетост, приходи, лоджинг индекс) не само по видове заведения, но и по 
категории и по тип на туристическите центрове (с. 225-228). Застъпена е тезата, че от 
гледна точка на националната туристическа политика не е необходимо количествено 
увеличаване на настанителната база, освен в отделни центрове и главно във връзка с 
промяна в нейната категорийна структура и стандарт. 

[44] очертава основните особености на „изходния” модел на българския туризъм, 
систематизира главните проблеми пред туристическото развитие и на тази база разглежда 
редица потенциални насоки за туристическото развитие и политика (алтернативни цели, 
алтернативни продукти, алтернативни дестинации, териториален обхват на туристическия 
продукт – локален, регионален, национален или наднационален). 

[27] въз основа на по-актуални данни анализира промените в туризма на България в 
периода на прехода, стартирайки от изходното му състояние към края на 80-те години, 
като разглежда основните фактори за развитие на туризма, измененията в туристическото 
търсене (международен и национален туризъм), настанителната база, приноса на туризма 
в платежния баланс, туристическата политика за периода 1990-2000 г. Изведени са 
няколко основни области на промяна (на генетичните пазари, на собствеността, на 
политиката, на продуктовата структура и на имиджа). В този контекст на промени се 
подчертава високата устойчивост на териториалната структура, както и запазването или 
задълбочаването на традиционни проблеми (пространствено-времева концентрация, ниска 
заетост, малки средни разходи и др.). 

Голяма част от заключенията, идеите и подходите на разгледаните разработки са 
използвани при изготвянето на анализа на туристическото развитие в ОП „Регионално 
развитие” 

Наред с това са осъществени изследвания на туристическото развитие и на отделни 
райони в България: района за трансгранично сътрудничество с Турция [21], района за 
трансгранично сътрудничество с Македония [22], София [23], Черноморието – по-
специално от гледна точка на използването на водните ресурси и екологичните проблеми 
в контекста на политическите промени, измененията в собствеността и правата на 
ползване и др. [26].  

Друго направление в териториалните анализи включва туристическото райониране, 
идентифицирането на специфични ареали и анализа на пространствени туристически 
образувания ([52], [90], [96], [47], [94], [47], [75], [98]). 

В края на 90-те години е разработен проект за статут на курортните комплекси в 
периода на и след приватизацията им ([52], [90]). Тук приносът на автора е главно в: 
общия анализ на пространствените образувания на туризма (в т.ч. типология на 
туристическите центрове и ареали, сравнение на съществуващите инвентаризации и 
оценки за туристическите селища, курорти и курортни комплекси); оценката на позицията 
на курортните комплекси в системата на туризма на България и на техните предимства и 
недостатъци; цялостния анализ на законодателството, свързано с курортите и курортните 
комплекси и практическото прилагане на статут на курорт и курортен комплекс за 
различни цели; формулирането на основните проблеми, свързани с дефинирането, 
обявяването и статута на курортите и курортните комплекси; интерпретацията на 
курортните комплекси като обект на управление; формулирането на препоръки по 
изготвянето на наредба за курортите. 

През 2004 г. е разработена и приложена методика за определяне на местата с 
туристически потенциал за целите на проект по ФАР за подобряване на водоснабдяването 
[96]. Изяснена е същността и е прецизирана интерпретацията на туристическия потенциал. 
Въз основа на това са формулирани общи изисквания към общините с туристически 
потенциал; идентифицирани са критерии, показатели и прагови стойности за оценка на 
туристическия потенциал; тествани са 11 варианта за прилагане на критериите в различна 
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комбинация; направена е оценка на вариантите и предложение за окончателен вариант при 
отчитане на насоките на туристическата и регионалната политика, в т.ч. за възможностите 
за допълнително диференциране на общините с туристически потенциал и за определяне 
на места за интервенции по проекта на по-ниско ниво (отделни селища, комплекси). 
Специфични особености на методиката са предварително зададените изисквания за: 
селективен подход, нейната прозрачност и простота (респ. използване на обективно 
проверими показатели), равно третиране на общините (и изключване на субективните 
преценки), предпочитание към критерии, произтичащи от действащото законодателство. 
Изрично са посочени ограниченията на методиката, произтичащи от конкретното й 
предназначение, и е подчертано, че тя трябва да бъде модифицирана, за да се приложи за 
оценка на туристическия потенциал за други цели. 

През 2008 г. по поръчка на Държавната агенция по туризма са изготвени «Основни 
насоки за осъществяване на туристическо райониране на България» [98], в които въз 
основа на преглед и анализ на опита от туристическо райониране в България, на голям 
брой становища по предложението за райониране на ДАТ от предходната година и на 
проекта на Националната стратегия за устойчиво развитие на туризма са разработени: 
възможните сфери на приложение на туристическите райони и подход за решаване на 
конфликта между различни цели (начин на използване); основни изисквания към 
туристическите райони и към процеса на райониране; критерии за определяне на 
туристическите райони. В силно синтезиран вид основното изискване е схемата на 
туристическото райониране да бъде методически издържана, политически приемлива и 
практически приложима. За постигането на това е предложен план за действие, включващ 
най-важните стъпки, отговорности, график и необходимото ресурсно осигуряване. 

Паралелно с това в по-теоретичен план са изложени аргументи в полза на 
необходимостта от туристическо райониране на България във връзка с необходимостта от 
териториално диференцирана туристическа политика [47] и е разработен въпросът за 
политическите аспекти на туристическото райониране и определянето на райони за 
подкрепа [75] (отчасти тези въпроси са предмет на изследване и в разгледаната на друго 
място Концепция за териториално развитие на туризма – [94]). В последния труд [75] са 
изяснени редица концептуални проблеми на туристическото райониране. Направен е 
аналитичен преглед на опитите за туристическо райониране с акцент върху слабостите и 
проблемите при подобни опити в периода на прехода. На задълбочен анализ са подложени 
предложеното райониране на ДАТ от 2007 г. и териториалното разграничаване на 
интервенциите в областта на туризма между ОП „Регионално развитие” и Програмата за 
развитие на селските райони, като изчерпателно са изброени конкретните проблеми, 
дефицити и рискове. По отношение на разграничаването между ОПРР и ПРСР е описан 
предлаганият подход с варианти (опции) и тяхната експертна оценка, от които вземащите 
решенията са избрали един от най-неподходящите, но политически компромисен вариант. 
Направен е общият извод, че туристическото райониране (в България) се превръща от 
академичен въпрос в политически осъзната необходимост, но политическите нужди (често 
съпроводени от липсата на ясна политическа визия, концепция и механизми за използване 
на районите и търсенето на бързи ад-хок решения) влизат в конфликт с потребността от 
съобразяване с теоретичните и методическите принципи и изисквания на туристическото 
райониране; че отговорните за политическите решения често не осъзнават методическите 
предизвикателства и ограничения и свързаните с това нужди от време, усилия, човешки и 
финансови ресурси, както и че е налице тенденция към ведомствени подходи и 
осъществяване на неподходящи по форма консултации. Формулирани са конкретни 
принципи и насоки за адресиране на идентифицираните проблеми. 

5) Разработени са и са приложени методики за сравнителен анализ и за оценка 
на политики, организационни структури, планови системи и др. под., 
идентифициране и анализ на приложими практики в областта на туристическата, 
регионалната и кохезионната политика.  
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Основание за работата в тази насока е наблюдението за неудачни опити за прилагане 
на модели, практики, политики, организационни структури и др., заимствани от чужд опит 
без задълбочен анализ на техните особености и на средата в която са се развивали, както и 
идентифицираната липса на сравнителни анализи в българската и чуждестранна 
литература, особено до края на 90-те години. Общи елементи на методиката са: 1) 
Изрично и ясно идентифициране и артикулиране на основните елементи и параметри на 
обекта на анализ; 2) Последователен анализ по предварително определената схема; 3) 
Изрично и ясно идентифициране на фактори на средата (контекста), които е вероятно да 
оказват влияние върху обекта на изследване; 4) Анализ и оценка на влиянието на 
факторите на контекста; 5) Оценка на приложимостта на съответния модел, политика, 
практика, организационна структура в конкретен национален, регионален или местен 
контекст; 6) Препоръки за необходимите корекции (адаптация). По отношение на 
сравнителните анализи на различни страни основно внимание се отделя на подбора на 
подходящи за сравнение страни. Тази методика, която е развита постепенно (най-пълно 
описание е направено в труд [18]) е прилагана както следва: 

[30 – 1997 г.] анализира институциите на туристическата политика в 
западноевропейските страни (страните-членки на ЕС към 1995 г., Австрия и Швейцария), 
в т.ч. държавни органи, координационни и консултативни съвети, регионални и местни 
власти, организации на дестинациите (национални, регионални, местни), браншови 
организации, техните функции и взаимодействия. Показано е, че в изследваните страни 
съществува приблизително един и същ набор от функции на публичната администрация и 
туристическите организации, а разликите се проявяват в конкретното разпределение на 
тези функции между администрациите, организациите на дестинациите и браншовите 
организации. В съответствие с това са обособени 3 типа страни. Основните фактори, 
определящи различията, са политическата система и административната структура 
(особено големи различия са констатирани между федералните, регионализираните и 
унитарните държави), икономическата политика и традициите в развитието на туризма и 
туристическата политика, по-малко нивото на икономическо развитие и развитие на 
туризма. Като най-подходящ за България е оценен британският модел (Великобритания, 
Ирландия), както и моделът, зараждащ се в Австрия в началото на 90-те години. Въз 
основа на това сравнително проучване (наред с прегледа на множество по-абстрактни 
теоретични източници) са развити основните виждания на автора за същността , 
основните елементи и особености на туристическата политика, изложени в [57 - 2000], в 
които се акцентира на възможностите и насоките за действие в конкретния момент, преди 
всичко от страна на местните власти и организации. 

[11 – 1998 г.] е вероятно първият цялостен сравнителен анализ на политиката на 
регионално развитие в страните от Централна и Източна Европа в контекста на 
присъединяването им към ЕС към втората половина на 90-те години. Последователно са 
анализирани политиките на регионално развитие и тяхната промяна в 6 страни (5 
постсоциалистически страни и Финландия като пример за новоприсъединила се към ЕС 
страна) по унифициран набор от критерии: необходимост от политика на регионално 
развитие, нормативно уреждане на тази политика, цели и принципи на политиката, райони 
– обект на политиката за регионално развитие, инстутуционална структура, финансиране, 
мерки и инструменти, влияние на подготовката за присъединяването към ЕС. Като 
основни контекстуални фактори са оценени политическото и икономическо развитие, 
размера на страната, типа и степента на острота на регионалните различия, 
характеристики на съседните страни). Въз основа на анализа са идентифицирани общите 
особености и спесифики, очертани са потенциалните проблеми и предизвикателства пред 
оформянето на политиката на регионално развитие в България. Формулиран е главният 
проблем на политиката на регионално развитие в пост-социалистическите страни: как да 
се създаде реално функционираща правна, институционална и финансова система за 
осигуряване на тази политика за изключително кратко време и без наличието на традиция, 
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съответстваща на променените политически и икономически условия.  
[53 - 1998] представя системата на пространствено планиране в България в контекста 

на по-общо сравнително изследване на страните от Югоизточна Европа, като анализира 
ситуацията към 1996-97 г., новия политически контекст и промените в нагласите към 
пространственото планиране, намеренията на проекта на закона за регионално развитие и 
вероятните последващи стъпки. 

[25 - 2001] оценява съвременното състояние на политиката на регионално развитие 
на България към 2000-2001 г. като пряка реакция на доклада за напредъка на България на 
Европейската комисия и произтичащите от него реакции в България. Анализирани са 
необходимостта от политика на регионално развитие, нейната еволюция и различни 
интерпретации (в т.ч. чрез количествен анализ на регионалните различия в страната, 
сравнени с тези в ЕС), състоянието на правната рамка на политиката на региоинално 
развитие, институционалната рамка и административния капацитет, финансиране, 
координация и партньорство, мониторинг и оценка на политиката, процес на планиране и 
планови документи. Специално внимание е обърнато на промените в концепциите, 
подходите, целите и др. в съответните направления, както и на идентифициране на 
съществуващите проблеми. Не по-малко важен е възприетият подход на интерпретация 
(„реален превод”) на посланията в доклада на ЕК и на основните изисквания, които се 
поставят към регионалната политика на България (с. 118). Формулирани са редица 
конкретни препоръки и послания, едно от които е, че „регионалната политика едва ли 
може да се прави със заклинания” (с. 122) в пряка връзка с нереалистичните очаквания за 
създаване на обособен Фонд за регионално развитие (какъвто няма и 10 години по-късно). 

[15 - 2002] e сходен по основното си съдържание, но акцентът е поставен върху 
експлицитното сравнение на намеренията и изискванията на Закона за регионално 
развитие (1999) и неговото реално изпълнение към 2001 г., при което са идентифицирани 
основните дефицити (несъответствия), анализирани са техните причини и са направени 
препоръки за тяхното преодоляване. Наред с това изпреварващо са направени препоръки 
за съгласуване на законодателството и практиката на политиката за регионално развитие с 
изискванията на структурните фондове, респ. кохезионната политика на ЕС и са очертани 
основните проблемни области. От особено значение е предложената интерпретеция на 
политиката на регионално развитие в България не толкова като политика със свое 
собствено съдържание (и бюджет), колкото като координация на секторни политики с 
регионално въздействие и насочване и насърчаване на местни инициативи. 

[29 – 2004] анализира ролята и използването на различни видове райони в 
регионалната политика на България, като акцентира върху районите за планиране (NUTS 
2), при отчитане на факторите на контекста (национален и влияние на политиката на ЕС). 
Констатирано е, че съвременната роля на тези райони е маргинална и неясна – техните 
органи са само консултативни, действат изключително по инициатива на правителството, 
нямат собствени компетенции и отговорности не само по отношение на изпълнението, но 
и на планирането и мониторинга. Идентифицирани са и са анализирани основните 
причини за тази ситуация: ограничена координация между паралелно протичащи реформи 
в различни сфери, нормативно регламентираната позиция на районите за планиране в 
административно-териториалното устройство на страната, характерът и остротата на 
регионалния проблем в България, противоречивото въздействия на някои изисквания и 
насоки на регионалната политика и политиката на присъединяване на ЕС и особено на 
тяхната некоректна интерпретация. Изразено е убеждението, че районите на ниво NUTS 2 
вероятно ще играят по-голяма роля в бъдеще, като е формулиран и основният 
политически въпрос: „трябва ли те да се трансформират в реални административно-
териториални единици и равнище на регионално самоуправление или ще останат само 
инструмент на статистиката и програмирането за фондовете на ЕС?”. Във връзка с това са 
оценени предимствата и недостатъците на районите за планиране и на областите като 
възможни нива за въвеждане на регионално самоуправление. 
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Във връзка с разработването на Оперативна програма „Регионално развитие” и в 
отговор на съществуващата неяснота по редица въпроси [97 - 2005] представя детайлен 
анализ на законовия и програмен контекст, в който се разработва програмата. 
Анализирани са контекстът на кохезионната политика (в т.ч. основните принципи и 
намеренията за промяна на кохезионната политика на ЕС, практиките на страните-членки, 
действията по подготовка за прилагане на кохезионната политика в България) и 
контекстът на политиката за регионално развитие в България (Законът за регионално 
развитие и свързаните с него подзаконови актове, практиката на планиране и др.). Най-
важният резултат от този анализ е предложението за промяна в интерпретацията на 
същността на ОП Регионално развитие и на връзките й с другите планови документи 
(което е прието и приложено). Направени са и множество други конкретни препоръки за 
съобразяване на процеса на програмиране с анализирания контекст. Наред с това са 
направени коментари по предварителните виждания за оформяне на приоритетите и 
мерките на програмата, в т.ч. в областта на туризма, които по същността си са близки до 
екс-анте оценка на програма. По отношение на приоритетна ос „Устойчиво туристическо 
развитие” особено значими са обосновката за необходимостта от подкрепа на 
туристическото развитие въз основа на идентифициране и доказване на съществуващи 
пазарни дефекти (с. 108-111), както и дискусията за възможните (алтернативни) цели на 
туристическата политика (с. 111-114) и за териториалния фокус на програмата и 
свързания с това подход към изпълнението й (с. 119-121), както и за нуждата от 
допълнителен анализ и информация и подходът към тях (с. 122-123). 

[83 - 2005] анализира политиката на регионално развитие (и съответните намерения) 
на Албания в контекста на децентрализацията. Приносът на автора е по-специално в 
анализа на предизвикателствата, свързани с формулирането на дългосрочна политика за 
регионално развитие, съобразена с децентрализацията, съгласуването с регионалната 
политика на ЕС, свързването на регионалните стратегии за развитие с националните 
планови документи и системата за бюджетиране, осигуряване на изпълнението на 
регионалните стратегии, разработване на системата за мониторинг. В повечето случаи е 
прилаган сравнителен подход (сравнения с други страни, главно пост-социалистическите 
страни от Централна и Източна Европа). Някои от по-важните резултати и препоръки са: 
отхвърляне на възможността за бърза регионализация и предлагане на подход за оформяне 
на регионалната политика в рамките на съществуващата система; отхвърляне на 
необходимостта от директно съгласуване с регионалната политика на ЕС поради 
далечната перспектива за членство; отхвърляне на вижданията за създаване на нови 
административни райони с оглед съгласуването им с класификацията NUTS и препоръка 
страната да се интерпретира като един район на ниво NUTS 2 и др. В отделна публикация 
[69] проблемът за неизпълнението на регионалните стратегии е концептуализиран, описан 
е по-подробно методическият подход към решаването му (включващ консултиране със 
заинтересованите), изрично са формулирани установените причини за неизпълнение и 
политическите опции за осигуряване на изпълнението, преработването на регионалните 
стратегии и промени в процеса на планиране. 

[18 - 2006] осъществява сравнителен анализ на партньорството при използването на 
фондовете на ЕС в 5 страни (4 страни-членки и България) в пет различни, макар и 
свързани сфери (планиране и програмиране; идентифициране, подбор, разработване и 
изпълнение на проекти, в т.ч. публично-частни партньорства; партньорства в 
неправителствения сектор; междуобщинско партньорство; партньорства за подкрепа на 
малките и необлагодетелствани общини), идентифицира факторите за успех и приложими 
за България добри практики в съответните сфери. Специално внимание е отделено на 
разработването на методическите въпроси, подбора на страните за сравнение по зададени 
критерии, на изготвянето на национални доклади по стандартен формат, на отчитането на 
факторите на националния контекст (анализът потвърждава, че най-важни сред тях са 
политическото устройство и административната структура на страната, националните 
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политики за развитие и разпределението на компетенциите за тяхното осъществяване, 
общото ниво на икономическо развитие, политическата история и традиции, 
административната култура, степента на развитие на гражданското общество, опитът с 
фондовете на ЕС и не на последно място – размерът на страната), на предварително 
изясняване на същността и съществуващите интерпретации на партньорството. Приложен 
е количествен подход към оценката на факторите за успех. Направени са обобщения и 
заключения, чиято приложимост надхвърля първоначалната цел за подобряване на 
партньорството в България. Подходът и междинните резултати от анализа са 
верифицирани от кръгла маса с участие на голям брой заинтересовани ([67], [68]), а 
окончателните резултати – от консултативна група, включваща представители на водещи 
неправителствени организации и някои министерства. Отделни аспекти на анализа са 
доразвити в други публикации: [70] – влияние на националния контекст и връзка с 
анализи на туризма и туристическата политика, [45] – основни поуки и политически 
послания, в т.ч. неефективността на предприсъединителната подкрепа за развитие на 
капацитет, в т.ч. поради слабото им обвързване с националните публични финансови 
системи, надценяване ролята на децентрализацията при подготовката за използване на 
фондовете на ЕС, възприемането на формални и механични подходи с акцент върху 
структурите и процедурите, а не върху развитието и резултатите. 

[71] анализира системата за планиране в България, нейния контекст 
(административно-териториално устройство, характер и острота на регионалните 
различия), еволюция, съвременно състояние (към 2006 г.), постижения и проблеми като 
акцентира върху проблемите на изпълнението и формулира поуки за регионалната 
политика и планиране в Молдова. Предложена е периодизация на еволюцията на 
регионалната политика в България и са анализирани особеностите на 4-те периода. 
Изрично са формулирани слабостите (в т.ч. усложнена система, неясни финансови 
ресурси и механизъм за изпълнение, нереалистични срокове за планиране, недостатъчно 
структуриран планов процес, формално прилагане на принципа на партньорство (с. 7). 
Изяснена е нуждата от разбиране на предназначението и обхвата на плановите документи 
на примера на проблема с ОП Регионално развитие в България (с. 8-9). Идентифицирани 
са проблемите и ограниченията на координацията и регионализацията на секторните 
политики, както и техните причини и е лансирана тезата за координация чрез процеси (на 
участие), а не чрез съгласуване на (планови) документи, във връзка с което едно от 
териториалните нива на планиране е оценено като излишно. Формулирани са основните 
причини за неизпълнение на плановете и стратегиите за регионално развитие (като е 
използван и примера на Албания). В резултат от анализа са формулирани изрични насоки 
(принципи) за дизайн на системите за планиране на регионалното развитие (с. 12-13). 

Наред с това са осъществени редиац други по-малки и по-тесни по обхват прегледи и 
оценки на туристическата и регионалната политика или отделни техни елементи, част от 
които са интегрирани във вече посочени разработки (в областта на туристическата 
политика: [43] и [91] – първото в България проучване на местните туристически 
организации, [92], [94], [32], [85]; в областта на регионалната политика: [12], [14], [56], 
[59], [60],  [82] [94]). 

6) Разработена е цялостна методика за стратегическо планиране на развитието  
с участие на заинтересуваните на местно и регионално ниво, която с минимални 
модификации и конкретизиране е приложима към туристическото планиране. 
Последното се потвърждава от използването й за оценка на Националната стратегия за 
развитие на екотуризма в България непосредствено след завършването й през януари 2004 
г. [37], която поставя под съмнение осъществимостта на стратегията и чиято обоснованост 
е убедително потвърдена в последващия период. 

Методиката е създадена въз основа на съществуващи академични подходи и 
приложни методики (голяма част от които в областта на туризма като трудовете на 
Pigram, Murphy, Gunn, Mill и Morrison, Getz, Pearce, Klemm, Tschiderer, Krippendorf, 
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Romeiss-Stracke, Becker, Heimayer, Еврев и др.) и – в много голяма степен – на базата на 
собствените наблюдения и прекия опит от участие в процесите на планиране в България и 
други страни. Методиката е разработвана, тествана и усъвършенствана постепенно [1, 3, 
37, 55, 58, 59, 63, 64, 66, 69, 71, 81, 83, 84, 88 и множество непубликувани разработки на 
автора, както и чрез работата на докторанти и дипломанти], което в значителна степен 
отразява промените в контекста на планирането. Тя е представена в най-завършен вид в 
източници [4] и [5] – ориентирани по-конкретно към предстоящите към 2005 г. процеси на 
планиране в България съответно на общинско и областно ниво, и особено [6] – с по-обща 
насоченост към контекста на постсоциалистическите страни от Централна и Източна 
Европа.  

Оригинален принос е разработеният модел на планиране на развитието, представен в 
най-завършен вид в източник [6]. Моделът включва редица (често подценявани) елементи 
и връзките между тях, въз основа на които са формулирани изрични насоки за „добро” 
планиране: съдържание, процес, предназначение, обхват, контекст, осигуряване на 
изпълнението, капацитет на участниците в плановия процес ([4 – с. 30-32 и сл.]; [6 - с. 4, 
12-21]). Други важни моменти са: тезата за липсата на универсален модел на планиране, 
на универсален процес на планиране, универсална структура на стратегиите за развитие, 
универсални действия и т.н. ([4 – с.4], [5 – с. 5-6], [6, с. 3, 12, 27, 35]); обосновката на 
необходимостта и същността на местното и регионалното планиране [4 – с. 50], [6 - с. 5-6],  
[55 – 18-19], [59 – с. 9-10]; дефинирането на общи изисквания към плановете и стратегиите 
([1 – с. 5-8]; [6 - c. 12]), които са прилагани и като критерии за оценка на планови 
документи в България и други страни [37, 83, 84, множество непубликувани оценки]; 
сравнителният анализ на различни варианти на планиране с участие на заинтересуваните, 
идентифициране на ползите (предимствата) и на ограниченията и рисковете на 
планирането с участие и формулиране на насоки за оформяне на процеси за планиране с 
участие ([4 – с. 56-65, 67-83]; [5 – с. 5, 6, 23-37]); изясняването на ролята на външните 
експерти (консултанти) в процесите на планиране ([88]; [5 – с. 93-97]); конкретни насоки 
за идентифициране, анализ и включване на заинтересуваните [6 – с. 38-43]; определяне на 
основните рискове и формулиране на конкретни насоки за набиране на информация и 
осъществяване на анализ за целите на планирането, основани до голяма степен на 
идентифицираните слабости и пропуски в практиката ([1 – с. 10-16; 4 – с. 100-113, 121-
126; 5 – с. 43-60; 6 – с. 62-73]), като специално внимание е отделено на слабостите при 
прилагане на SWOT-анализ и начините за тяхното преодоляване, особено изискването за 
сравнителен подход [4 – 127-141; 5 – 61-66; 6 – с. 71-72; 66 – с. 41-44]; формулиране на 
конкретни изисквания към целите в плановете за развитие, в т.ч. в ситуация на 
конфликтни цели и интереси [1 – 17-20; 4 – 155-161; 6 – с. 74-75] и представяне на 
предимствата и недостатъците на различни подходи към формулирането на целите [4 – 
161-170, 173-174; 6 – с. 77-78]; конкретни насоки за анализ на алтернативни варианти и 
избор на приоритети [4 – 170-173; 6 – 79-81]; насоки за изготвяне на план за действие, в 
т.ч. оригинален подход към класификацията на стъпките за неговото изготвяне [4 – с. 176-
187; 5 - с. 77-83]; практически ориентирани насоки за организация и осъществяване на 
мониторинг и оценка на изпълнението на планови документи [4 – с. 196-200; 66 – с. 101-
109].  

Моделът или отделни негови елементи са прилагани за решаване на важни 
практически въпроси като определяне на обхвата на Националния план за регионално 
развитие и ясното му разграничаване от секторни и други национални планове и стратегии 
[55 – с. 20-21], оценка и типология на областните планове за развитие към 1999 г. и 
необходимите действия за тяхното подобряване [59 – с. 15, 19-20], определянето на 
обхвата на Оперативната програма за регионално развитие 2007-2013 и мястото й в 
йерархията на националните планови документи на различно ниво при отчитане на 
изискванията към програмните документи, съфинансирани от фондовете на ЕС [97]. 

7) Разработване и прилагане на методики за оценка на капацитета за участие в 
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използването на фондовете на ЕС, чиито резултати са използвани за формулиране на 
политически препоръки, стратегии и планове за развитие на капацитета на 
участниците. 

В периода 2004-2008 г. авторът е участвал , в т.ч. като ръководител, в няколко 
оценки на капацитета за участие в използването на фондовете на ЕС след 
присъединяването на България към ЕС – на общинските и областните администрации през 
2004 г. [16] и 2006 г. [19], на неправителствените организации и бизнеса през 2005-2006 г. 
[17], на бенефициентите на ОП «Регионално развитие» 2007-2013 през 2008 г. (непубл.), 
на Дирекция „Управление на средствата на ЕС” в Министерството на финансите през 2004 
г. [3], на Управляващия орган  на ОП «Регионално развитие» през 2009 (непубл.). 
Резултатите от тези оценки формират ядрото на Националния доклад за развитие на 
човека за България през 2006 г. [20], разработен с участието на автора и в изготвянето на 
няколко от оперативните програми, съфинансирани от ЕС, за периода 2007-2013 г. 
(„Регионално развитие”, „Административен капацитет” и „Техническа помощ”). Голяма 
част от натрупания опит е отразен в 2 методически ръководства, изготвени с участието на 
автора – за разработване на стратегия за организационно развитие, предназначено за 
органите, участващи в управлението на предприсъединителните инструменти и бъдещи 
участници в управлението на структурните фондове на ЕС [3], и за оценка на капацитета 
на общините в Турция и Западните Балкани за усвояване на средствата за 
предприсъединителна подкрепа [7], както и в ръководства и наръчници, изготвени от 
други автори. 

Във връзка с посочените проучвания са идентифицирани важни аспекти на 
кохезионната политика и нейните инструменти, които са от критично значение за 
усвояването ([17 – с. 9-10]; [19 – с. 10-11]; [20 – c. 16]). Очертани са две различни групи 
актьори и техните специфични роли в използването на фондовете ([15 – c. 6]; [17 – с. 11-
14]; [19 – с. 11-13]; [20 – c. 17-21]), като е обърнато специално внимание на изясняването 
на потенциалните роли на неправителствения сектор и бизнеса и на съществуващите за 
тях рискове във връзка с присъединяването, както и на специфичната роля на областните 
администрации. Доразвит е съществуващ модел за оценка на административния капацитет 
на кандидатстващите страни (NEI, 2002) (представен в най-завършен и цялостен вид в [19 
– c. 13-15], като е акцентирано върху включването на елементи на административната 
култура, ясното разграничаване на няколко измерения на капацитета (правен, технически, 
финансов) и на няколко основни аспекта на капацитета (включващи знания и разбиране, 
умения, нагласи, увереност). Въз основа на модела са формулирани набор от 
изследователски въпроси ([17 – с. 17], [19 – с. 15]) и са разработени оригинални 
изследователски инструменти (въпросници, сценарии за фокус-групи и др.), чрез които е 
осигурена актуална за момента информация за статуса на различните групи актьори с 
висока степен на представителност. Формулирани са препоръки за повишаване на 
капацитета за използване на средствата от ЕС. Проучванията очертават редица проблеми, 
рискове и предизвикателства, които стават очевидни няколко години по-късно в процеса 
на реалното използване на фондовете на ЕС. В повечето случаи получените резултати и 
тяхната интерпретация са верифицирани от широки консултативни групи, включващи 
водещи специалисти, представляващи различните групи заинтересувани [16, 17, 19, 20], 
както и публични дискусии [73]. 

В отделна публикация е направена по-детайлна оценка на капацитета и намеренията 
на неправителствените организации и фирми в туризма [46]. Констатирана е чувствително 
по-ниската степен на информираност и на двете групи в сравнение с общото ниво за 
България и е коментирана неадекватната (към 2005-2006 г.) нагласа на някои от 
националните туристически организации, както и на Агенцията по туризма към 
възможностите за участие в използването на фондовете на ЕС. 

При оценката на капацитета на органи на централната власт [3] и разработването на 
съответни стратегии за организационно развитие акцентът е поставен върху 
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организирането на включващ процес на консултиране с ръководството на съответната 
организация, осигуряващ приемане и «собственост» върху резултатите, както и върху 
прилагането на комбинация от методи за анализ и планиране като анализ на документи, 
дълбочинни интервюта и дискусии с ръководителите, анкетни проучвания със стандартен 
въпросник, схематизация на процеси (process mapping), анализ на заинтересуваните, вкл. 
чрез интервюта, анализ на проблемите („дърво на проблемите”), групово разработване на 
визия и стратегически цели, групово разработване на планове за действие, матрица за 
капацитета за управление, количествена оценка на човешките ресурси и прогноза за  
съответните нужди. За прилагането на процеса и методите са разработени стандартни 
инструменти [3].  

8) Принос в усъвършенстването, адаптирането и тестването на оригинална и 
иновативна методика за анализ и прогнозиране на търсенето на проекти с 
безвъзмездно публично финансиране и интегриране на резултатите от нейното 
прилагане в програмирането на програми и схеми, съфинансирани от фондовете на 
ЕС ([38], [74]) 

Първоначалната методика е разработена от C. McClements в Чешката република.  
През 2005 г. с участието на автора тя е доразвита и адаптирана за условията на България и 
е приложена при разработването на пилотната интегрирана инвестиционна схема за 
действия в регионалното развитие по програма ФАР (с бюджет 6 млн. евро). През 2006-
2007 г. методиката е използвана с допълнителни подобрения за анализ на проектното 
търсене, идентифициране на проекти за подкрепа и подготовка на пакета от проекти за 
Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 (с бюджет около 1,6 млрд. евро). 
Методиката, приложена през 2006-2007 г., е описана в [38], като е обърнато специално 
внимание на нейните основания, същност, основни стъпки и инструменти, постигнати 
резултати, идентифицираните ограничения, проблеми и възможности за усъвършенстване, 
много от които са отразени от автора при подготовката на пакета от проекти за програмата 
за трансгранично сътрудничество България-Турция 2007-2013 (непубл.).  

Проблемът, който се решава, е високата степен на неопределеност при насочването 
на публичните инвестиции за подкрепа на проекти на децентрализирани актьори в 
развитието в страни с ограничен опит в мащабни публични инвестиции и свързаните с 
това основни рискове на усвояването (ситуация на „повече пари, отколкото проекти” или 
усвояване без значителен ефект върху развитието). За решаването му е приложен 
„маркетингов” подход, като се прави ясно разграничение между нужди и търсене и се 
оценява съответствието между предлагането на ресурси (според предварителните, но 
сравнително конкретни виждания за дизайна на финансиращата програма) и търсенето на 
ресурси (предложени проектни идеи). Въз основа на резултатите се предлага 
модифициране на програмите и/или действия за повишаване на проектното търсене. През 
2007 г. анализът и оценката на 1500 проектни идеи е довел до модифициране на редица 
приоритети и операции на ОПРР и на финансовото й разпределение, до 
идентифицирането на около 300 проекта, предложени за подкрепа при тяхното 
разработване (пакет от проекти), както и до идентифициране на типични слабости при 
разработването на проекти. Направена е прогноза за вероятното финансово усвояване по 
приоритетни оси и операции към средата на 2010 г., която до голяма степен е потвърдена 
от реалните резултати към този момент.  

Използвайки и други източници на информация, е осъществен анализ на търсенето 
на публични проекти в областта на туризма, като са очертани възможните рискове и 
решения за схемите по приоритетна ос 3 „Устойчиво туристическо развитие” на ОП 
„Регионално развитие” 2007-2013 [74] и е подчертано ново предизвикателство пред 
туристическата политика на България – преходът от „правене на политика без пари” към 
„правене на политика с много пари”. Констатирано е, че е налице много голям интерес 
към публични туристически проекти, но че реалното проектно търсене е значително по-
малко и е свързано с рискове за неусвояване или неефективно усвояване, особено по 
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отношение на операцията за регионален туристически маркетинг; потенциалните 
бенефициенти залагат повече на твърди инвестиционни мерки, изискващи значителни 
ресурси, отколкото на „меки” действия, изискващи много по-малко финансови ресурси и 
повече сътрудничество, но с вероятно доста по-голям ефект; тенденцията за екстремно 
фрагментиране и локализъм на проектното търсене противоречи на замисъла на 
програмата. 

9) Разработване и прилагане на методики за регионални анализи, 
идентифициране и типология на райони с различно предназначение с акцент върху 
стандартизиран подход за оценка на регионалните различия и приложение на 
статистически методи 

Няколко публикации ([12], [14], [61], [36]) разработват последователно проблема за 
измерването и оценката на регионалните различия (диспропорции). Разглеждайки 
различни конкретни примери са отбелязани редица слабости на практиката и 
интерпретацията на регионалните различия и е подчертано, че тази интерпретация, както 
и начина на измерване може да имат сериозни политически последици за оформянето на 
политиката на регионално развитие, в т.ч. и за избора на райони за подкрепа. Разработен е 
подход, който включва стремеж за измерване и оценка на регионалните различия на 
различни пространствени равнища и сравнение между тях, прилагане на международни 
сравнение за „размера” на различията, използване на унифицирани количествени 
измерители за различията, проследяване на измененията във времето. В този контекст е 
изготвено методическо ръководство за измерване на регионалните различия [93], в което 
приносът на автора е в разработването на въпросите за необходимостта и значението на 
измерване на регионалните различия, пространствените равнища и типа на районите, 
използването на синтетични (комплексни, съставни) показатели. 

Методическият подход е прилаган при разработването на множество анализи и 
планови документи, сред които като примери в методически аспект може да се посочат 
анализът на регионалните различия и тяхната промяна в България, 2003 [95], анализ на 
регионалните различия в Албания, 2010 ([86], [87]) като изходна база за формулиране на 
политика за регионално развитие, стратегическата рамка и план за прилагане на 
регионалната политика в Украйна, 2010 [88]. 

При изготвянето на стратегията за Украйна [88] е разработена и приложена 
комплексна методика за типология на районите в Украйна за целите на диференцирано 
насочване на публичните инвестиции към различните типове райони, включваща 
използването на „частични” типологии (на базата на ограничен брой променливи, вкл. 
компонентите на индекса на човешко развитие за Украйна), корелационен анализ, 
факторен анализ (анализ на главните компоненти) и йерархичен клъстър анализ, качествен 
анализ на резултатите, експлицитно сравнение на типовете по голям брой променливи, в 
т.ч. чрез Z-точки, сценарии за вероятното икономическо развитие на районите за оценка 
на тенденциите за конвергенция или дивергенция. 

В модифициран вид методиката за сравнителен анализ и измерване на регионалните 
различия е прилагана за анализа на Район Вест в Румъния (2009-2010) и анализа за 
националния план за регионално развитие на Сърбия (2011) (непубликувани). 
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