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1.  УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ: 

 Университетски учебници: 

1.1.Воденска, М., М. Асенова. Въведение в туризма, IBS Прес, Ботевград, 2004. (Общ обем 
– 263 стр., авторски принос -  42 стр.) 

Тъй като учебникът има въвеждащ характер по отношение на цели тематични 
направления, които са предмет на отделни учебници и научни публикации, тезисно са 
разгледани въпросите свързани с маркетинга в туризма, туристическата политика и 
планиране, както и организацията и управлението на туризма в България. Синтезирано 
е представено схващането за маркетинга в широк и тесен смисъл, като е отделено 
внимание на основните инструменти от маркетинговия микс и стъпките в процеса на 
разработване на маркетинговия план. Разгледана е ролята на публичната намеса в 
регулиране на туристическото развитие и специален акцент е поставен върху субектите 
на туристическото развитие в България на различни равнища, както и на тяхното 
взаимодействие  в провеждане на туристическата политика. 

1.2.Асенова, М., М. Воденска. Посредническа дейност в туризма. Издателство на МВБУ, 
София, 2006. (Общ обем – 323 стр., авторски принос -  200 стр.) 

На основата на публикуваните в литературата научни достижения по въпросите за 
посредническата дейност в туризма, както и изхождайки от установените практики в 
България по отношение на дейността на туристическите агенции, учебникът предлага 
изцяло нова структура на учебното съдържание (различна от всички публикувани 
учебници по темата до този момент в България) със сериозен акцент върху 
организационните и технологичните аспекти в работата на туристическите агенти и 
туроператори. В детайли са разгледани въпросите, свързани със създаването и 
функционирането на туристическите агенции, съдържателния обхват на договорните 
отношения, обхвата и технологията на обслужването в туристическите агенции, 
осъществяващи агентска и/или туроператорска дейност. Специално внимание е 
отделено на планирането и подготовката на туристическата програма и нейното 
маркетиране, включително подготовката на туристическата брошура. 

1.3.Воденска, М., М. Асенова. Въведение в туризма. Изд. МАТКОМ, София, 2011. (Общ 
обем – 311 стр., авторски принос - 95 стр.) 

В учебника е отразено съвременното състояние на научните изследвания и практики в 
туризма. Разработването му се основава се на значителен брой литературни източници, 
в т.ч. сходни по предназначение и обхват учебници от български и чужди автори. 
Обхванати са практически всички важни и значими области, които са необходими за 
цялостното разбиране на туризма и особено за създаването на основа за неговото по-
задълбочено изучаване в рамките на други, по-конкретни специални дисциплини. 



Нещо повече, включени са някои нетрадиционни (поне за български учебници), но 
важни и актуални теми като туристическа дестинация и управление на туристически 
дестинации, туристическа политика и планиране, устойчиво развитие, грижа за клиента 
и др. В някои случаи съответните раздели са новост (като обзор и обобщение на 
информацията), например разделите, посветени на отговорния туризъм и 
корпоративната социална отговорност, мониторинга на устойчивото туристическо 
развитие и системите за сертифициране (като важни инструменти за 
„операционализиране” на устойчивото, екологосъобразно и социално отговорно 
туристическо  развитие). Използвани са допълнителни дидактически инструменти: 1) 
дефиниране на основни компетенции, знания и умения в началото на всеки раздел 
(които насочват към неговото съдържание и спомагат за фокусиране на възприемането 
на материята), 2) използването на контролни и дискусионни въпроси (които насърчават 
мисленето, по-задълбочената и критична самостоятелна работа, търсенето на 
допълнителна информация и в крайна сметка – активното учене) и 3) речник на 
основните термини (който не само спомага за бързо ориентиране в основни понятия, 
но в много случаи допълва съдържанието на основния текст). 

 

Наръчници: 

1.4.Асенова, М., В. Маринов, Е.Дограмаджиева, Д. Семерджиев. Наръчник на 
туристическия бизнес. Как да привличаме и обслужваме български туристи. ОПРР, 
Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, София, 2010. (Общ обем – 167 
стр., авторски принос -  62 стр.)  

Наръчникът осигурява информация, систематичен подход и насоки за привличане и 
обслужване на български туристи. Целта на наръчника е да подпомогне участниците в 
туристическото предлагане като повиши тяхната информираност за състоянието и 
тенденциите на националния пазар и предложи насоки за основните дейности при 
създаването на туристически продукт и предлагането му на пазара. Основополагаща 
идея на наръчника е мисленето в категориите „продукт” и „пазар” и търсенето на най-
доброто съответствие между продукта и пазара. Той търси отговори на въпроса „как да 
създаваме и как да продаваме български туристически продукт на българите” като 
разглежда няколко особено важни теми – съвременното състояние на националния 
туристически пазар (гл. І), проучванията на пазара (гл. ІІ), създаването на туристически 
продукт като цяло и за специфични видове туризъм и осигуряване на неговото качество 
(гл. ІІІ), рекламирането и продажбата на туристическия продукт (гл. ІV), ролята на 
актьорите в туристическата политика (гл. V), възможностите за финансиране на 
действията за подобряване на продукта и неговата реализация (гл. VІ).  

1.5.Попова, Н., М. Воденска, М. Асенова, Г. Черпоков, Д. Вулджева, Д. Сивенова. 
Екотуризъм в района на Чудните мостове, София, 2006. (Общ обем – 59 стр., авторски 
принос -  17 стр.) 

Учебното пособие е разработено с цел провеждане на обучителни семинари в областта 
на екотуризма. Предназначено е за широк кръг от заинтересовани субекти, свързани с 
предлагането и управлението на развитието на екологичен туризъм. 

Тема 1 разглежда ролята на човешкия фактор в регионалното развитие на туризма. 
Изведени са изисквания към професионализма и уменията на следните групи лица, 



които имат отношение към развитието на туризма на територията на дадена община – 
към кмета и неговата администрация, както и към общинския съвет; към пряко заетите 
в туристическото обслужване, към заетите с информационното обслужване на 
туристите; към местното население като човешко наследство и като част от местната 
среда.  

Тема 2 дефинира функциите на и изискванията към местните екскурзоводи и 
информатори, техните права и задължения. Разгледани са и етапите в подготовката на 
екскурзия по маршрут и беседата към нея. 

Тема 3 е посветена на рекламата на екотуристическия продукт. Темата е разгледана в 
контекста на цялостния маркетинг на дестинационно ниво. Разгледани да видовете 
реклама и планирането на рекламни акции и кампании.   

 

2.СТУДИИ И СТАТИИ В НАУЧНИ ИЗДАНИЯ: 

Студии: 

2.1.Асенова, М. Климатът на Източна Стара планина като условие за развитието на 
рекреацията. Год. на СУ „Св. Кл. Охридски”, кн. 2 - География, т. 84, Унив. изд. „Св. Кл. 
Охридски”, София, 1992, с. 179-197 

В студията са анализирани набор от биоклиматични показатели, които разкриват част 
от рекреационния потенциал на района на Източна Стара планина. Направен е анализ 
на климатичните елементи, като специално внимание е отделено на температурния 
режим, както и на структурата на местния климат. Разгледани са най-характерните 
типове и класове време в отделните сезони, тяхната стабилност, честотата на 
контрастна смяна на времето, честотата на случаите с време без ограничения, с 
частични ограничения и с ограничения за продължителен престой на открито в рамките 
на деня. Направен е изводът, че условия за туризъм и рекреация има през цялата 
година, но най-благоприятни са лятото и есента. Анализът е подкрепен от данни, 
представени в табличен вид и на комплексни климатограми. 

2.2.Маринов, В., М. Воденска, М. Асенова. Туристическо развитие на общини Банско и 
Разлог (туристическо търсене и влияние на туризма върху местната икономика). Год. 
на СУ „Св. Кл. Охридски”, кн. 2 - География, т. 90, Унив. изд. „Св. Кл. Охридски”, 
София, 2000, с. 227-246 

На анализ са подложени туристическото търсене и влиянията на туризма в общините 
Банско и Разлог. С помощта на комбинирано използване на количествени и качествени 
методи на изследване се разкриват особеностите на туристическата индустрия в 
обхвата на двете общини, като специално внимание е отделено на обема, структурата и 
сезонната динамика на туристическия поток и са изведени основните характеристики 
на посетителите. Чрез заетостта и доходите на населението се оценява влиянието на 
туризма върху местната икономика. Резултатите позволяват да се обособят два вида 
туристически центрове в региона (с основна и с допълнителна туристическа функция) и 
са в основата на направените препоръки към местния туристически бизнес и органите 
на местната власт. 



Проучването има пилотен характер като е използван неизпробван като цяло 
методически инструментариум.  В тази връзка се обосновава необходимостта от 
създаването на система от показатели за мониторинг на туристическото развитие и за 
влиянието на туризма върху местната икономика, както и върху природната и 
социалната среда. 

2.3.Асенова, М. Институционално взаимодействие в туристическата политика на 
България. Год. на СУ „Св. Кл. Охридски”, кн. 2 – География, т. 95, Унив. изд. „Св. Кл. 
Охридски”, София, 2003, с. 205-219 

Направен е анализ на зависимостта на туристическото развитие от устройството и 
дейността на отделните министерства и ведомства, както и от органите на местната 
власт, и е обоснована необходимостта от координация между отделните институции 
при планирането и провеждането на националната туристическа политика в България. 
Макар че анализът е насочен към ситуацията в България, в много отношения той 
отразява проблеми, които са характерни за туристическата политика по принцип. 

Проучени са устройствените правилници на редица министерства и ведомства, 
нормативните документи, които определят тяхната дейност и имат пряко отношение 
към туризма, както и наложената практика на взаимодействие между институциите при 
вземането на решения, засягащи в някакъв аспект туристическото развитие и тяхното 
прилагане. На основата на известни в туристическата литература модели на 
функциониращата туристическа система е представен модел на субектите на 
туристическото развитие в България с техните отговорности.  

Направен е извод, че е необходимо да се подобри координацията между 
министерствата и ведомствата от централната власт, чиито действия и решения влияят 
върху развитието на туризма. Създаването на Национална туристическа организация е 
посочено като една от мерките за подобряване на синхрона в работата на държавата, 
туристическите организации и туристическите предприятия. 

2.4. Assenova, M. Profile of Visitors to the Bulgarian Spa Centers by Nationality. Год. на СУ 
„Св. Климент Охридски”, ГГФ, кн. 2 - География, т. 100, Унив. изд. „Св. Кл. Охридски”, 
София, 2008, с. 271-310 

Профилът на посетителите на българските спа центрове се основава на анкетно 
проучване сред клиентите на 26 спа центъра в 12 български спа курорта. С цел 
резултатите от изследването да послужат като основа за ефективен маркетинг и 
комуникационна политика, специален акцент е поставен върху различията в моделите 
на търсене на българския спа продукт на всеки от идентифицираните пазари, и особено 
върху проблемите в предлагането, които водят до неудовлетвореност от услугите и 
процедурите, предлагани от българските спа центрове към момента.  

Чрез изследването е демонстриран модел за изследване на профила на посетителите, 
който може да се използва за адаптирането на продукта и офертите към изискванията 
на всеки сегмент, а също и за разработването и осъществяването на целенасочени 
комуникационни кампании както на национално, така и на фирмено ниво. 

2.5. Dogramadjieva, E., M. Assenova. The role of ecotourism in local tourism development: the 
view of Bulgarian municipal administrations. In: Natural Environment and Culture in the 
Mediterranean Region, Cambridge Scholars Publishing, 2008, с. 437-456 



Тази студия изследва мнението на българските общински администрации за ролята на 
екотуризма и на други дейности, основани на природата, ориентирани към развитие на 
местния туризъм. Проучването се основава на отговорите на 124 респонденти, които 
съставляват почти 50 % от общия брой на общините в България с обхват над половината 
от територията на страната. Анализирани са оценките на респондентите за настоящите 
и потенциалните туристически дейности, най-известните атракции и техните 
конкуренти, неизползваните ресурси и необходимите мерки за тяхното бъдещо 
използване. Направени са изводи, отнасящи се до основните фактори и проблеми на 
развитието на екотуризма, както и за мерките, които общинските администрации 
приемат като най-важни. 

2.6. Дограмаджиева, Е., М. Асенова. Разработване на екотуристически продукт на 
примера на община Разлог. Годишник на СУ „Св. Климент Охридски”, ГГФ, кн. 2 - 
География, т. 101, Унив. изд. „Св. Кл. Охридски”, София, 2009, с. 239-258 

Разработката представя модел за развитие на екотуристически продукт, демонстриран 
на примера на община Разлог. Предложени са пет основни стъпки за модела, 
включително: 1) Изясняване на потенциалните цели на екопътуванията и обхвата на 
дейностите, практикувани от екотуристите; 2) Анализ на най-важните възможности и 
ограничители за разработване на екотуристически продукт в конкретна дестинация; 3) 
Насоки за разработване на продукта, съобразени с потенциалните пазари; 4) 
Очертаване на рисковете за екотуристически продукт и неговата пазарна реализация; 5) 
Насоки за ограничаване/преодоляване на съществуващите рискове. Направени са 
изводи в по-широк контекст относно многобройните местни и регионални инициативи 
в областта на развитието на екотуризма в България и необходимостта от прилагане на 
модела още на етапа на създаване на проектните идеи и при разработване на 
проектните предложения. 

2.7. Асенова, М. Корпоративната социална отговорност и българският туристически 
бизнес. В сборник статии: „Туризмът – предизвикателства в условията на 
икономическа криза”, Издателство на Нов български университет, София, 2011, с. 225-
239  

Концепцията за Корпоративната социална отговорност (КСО) придобива актуалност в 
България през последните няколко години, но все още не е достатъчно популярна. 
Настоящата разработка дава отговор на следните въпроси: 1) Каква е същността на 
понятието КСО в туризма и какви са неговите измерения?; 2) Какъв е международният 
контекст за отговорно поведение на туристическия бизнес - документи и политики?; 3) 
Добри примери за международни и национални инициативи за отговорен туризъм на 
туристическия сектор?; 4) Какви са нагласите на българските хотели за екологично и 
социално-отговорно функциониране(въз основа на собствено емпирично проучване)? 

По силата на международни документи и политики, както и под натиска от страна на 
туристите и на туроператорите, в следващите години българските туристически фирми 
ще трябва да полагат целенасочени усилия за въвеждане на устойчиво производство и 
потребление, с маркетингово предимство за фирмите, които провеждат екологична и 
социалноотговорна политика. 

 

 



Статии: 

2.8. Атанасова (Асенова), М. Състояние и насоки за развитие на туризма в общините 
Земен и Трекляно. Год. на СУ „Св. Кл. Охридски”, кн. 2 - География, т. 90, Унив. изд. 
„Св. Кл. Охридски”, София, 2000, с. 247-261 

В статията е направен преглед на съвременното състояние на туризма в общините 
Земен и Трекляно, като са изведени и препоръки за бъдещото развитие на туризма в 
двете общини. Най-напред са разгледани факторите на туристическото търсене и 
предлагане, като самостоятелно са представени природните и културно-
познавателните ресурси. На базата на териториалното им резпределение са очертани 
зони с благоприятни условия за развитие на туризма и отдиха. Дефинирани са видовете 
туризъм, които могат да се развиват в хармония със средата, като изрично е посочено, 
че необходимо условие за успешното развитие на туризма е координацията на 
усилията на публичния и частния сектор. Отговорностите на местната власт се свеждат 
до иницииране на създаването на местно туристическо сдружение, използването на 
различни механизми за привличане на инвестиции и популяризирането на района. 

2.9. Асенова, М. Туристическите изложения като маркетингов инструмент. Год. на СУ „св. 
Кл. Охридски”, кн. 2 – География, т. 97, Унив. изд. „Св. Кл. Охридски”, София, 2004, с. 
277-289 

В статията се разглежда ролята на туристическите изложения и борси и мястото им сред 
инструментите на маркетинга. Приема се, че те са самостоятелен елемент на 
комуникационния микс. Направен е сравнителен преглед на най-важните 
международни туристически борси, изведени са основните тенденции в провеждането 
им. Проследени са стъпките в планирането на участието в туристическо изложение - 
подготовката, самото участие и измерването на ефективността от участието.  

2.10. Асенова, М. Туристическото райониране като инструмент на регионалната политика. 
Географията – вчера, днес, утре. Унив. изд. “Св. Кл. Охридски”, София, 2004, с. 239-246 

В основата на статията е разбирането, че намесата на държавата в областта на туризма 
следва да бъде ориентирана не само към туризма като индустрия, а и към нейните 
въздействия върху средата. Това не може да се осъществи без планиране на 
териториалното развитие на туризма на различни равнища. Едно от необходимите 
условия за това е туристическото райониране на страната за целите на планирането на 
териториалното развитие на туризма. В статията са разгледани основните постановки 
при туристическото райониране – същност, предназначение, цели и динамика на 
туристическите районни единици, направен е сравнителен преглед на разработваните 
схеми на туристическо райониране на България и са разгледани възможностите за 
използване на туристическото райониране за целите на туристическата политика. Като 
една от необходимите мерки за превръщане на туристическото райониране в 
инструмент на туристическата политика се посочва необходимостта от обвързване на 
схемата на туристическото райониране с устройственото планиране, като пресечната 
точка е в плановете за регионално развитие. Обосновава се необходимостта от 
разработването на съвременна схема на туристическо райониране на страната и 
акцентът се постави върху единиците от по-нисък таксономичен ранг, като детайлното 
им изследване би позволило да се изведат и проверят различни нормативи за 
физическите, икономическите и социалните влияния на туризма, с оглед постигане на 
устойчивост в туристическото развитие. 



2.11. Асенова, М. Обхват и технология на обслужването в туристическата агенция. Сп. 
„Туристически мениджмънт и развитие”, бр. 7 (с. 28-29) и бр. 8-9 (с. 41), „Мисъл”, 
София, 2006. 

В статията е разгледано многообразието от услугите, предоставяни в туристическите 
агенции, коментирани са техните осезаеми и неосезаеми характеристики. Дискутирана 
е важността на процеса на вземане на решение от страна на клиента като основа за 
създаването на процедури, разписващи последователността от дейностите, включени в 
предоставянето на услугата на клиента. Внимание е отделено и на необходимостта от 
поддържане на връзка с клиентите и след продажбата, като са посочени редица 
аргументи в тази посока. 

2.12. Assenova, M. Potential for the development of cultural tourism in Kazanluk municipality. 
Годишник на СУ „Св. Кл. Охридски”, ГГФ, кн. 2 – География, т. 98, Унив. изд. „Св. Кл. 
Охридски”, София, 2007, с. 263-275 

В статията са разгледани музеите в Казанлък, включително тракийските гробници към 
тях и читалищата в Казанлък и селата на общината, които се възприемат като главни 
културни атракции. На основата на въпросници от анкетно проучване се разкрива 
тяхното съвременно състояние и потенциал. Направени са анализи на броя на 
посетителите в музеите и на готовността на читалищата да развиват културен туризъм. 
Предложени са индикатори за мониторинг на използването на обсъжданите културни 
атракции като част от системата от индикатори за мониторинг на туристическото 
развитие на общината. 

2.13. Маринов, В., М. Асенова, Н. Попова, Е. Дограмаджиева. Аргументи в полза на 
необходимостта от туристическо райониране на България. – Туристически пазар, бр. 
5, София, 2008 г., с. 18-19 

Обоснована е необходимостта от създаване на национална схема на туристически 
райони не само като традиционен инструмент за планиране и управление на 
териториалното развитие на туризма, но и като инструмент за провеждане на 
регионален туристически маркетинг с цел постигане на конкурентна способност на 
туристическия продукт. 

 

3. ПУБЛИКУВАНИ ДОКЛАДИ И ПРЕЗЕНТАЦИИ: 
3.1.Асенова, М. Рекреационно-туристически потенциал на Еминска планина. В: Сб. от 

резюмета на изнесени доклади, Шести конгрес на географите в България. Велико 
Търново, 8-10 октомври 1989 г., с. 178 (резюме) 

В доклада се разглеждат възможностите за усвояване на туристическите ресурси на 
Еминска планина. Те се основават на туристическа оценка на природно-географските и 
антропогенните условия и ресурси, включително на селищата Баня и Емона. Изследвана 
е ролята на вътрешността на планина, от където се доставят някои селскостопански 
продукти и работна ръка за курортите по крайбрежието.  

3.2. Атанасова (Асенова), М., А. Асенов. Анализ биогеографически ресурсов в басейне р. 
Козлука для развитии рекреации. В: Сб. тезисы – Симпозиум „География 
медицинского обслуживания населения. Бургас, 21-22.IX.1990, с. 132-133 (резюме) 



Анализирано е състоянието на биотичната компонента в лесопарк „Козлука” и са 
разгледани параметрите на оценката на този компонент като рекреационен ресурс, от 
гледна точка на развитието на масовия туризъм в курортните комплекси „Слънчев бряг” 
и „Елените”. 

3.3. Assenova, M. About the product of ecotourism. First International Conference “Human 
Dimensions of Global Change in Bulgaria”. Proceedings, “St. Kl. Ohridski” University Press, 
Sofia, 2005, с. 68-72 

В доклада се изяснява същността на продукта на екотуризма. Затруднението идва от 
липсата на единство в разбирането на термина екотуризъм, обхвата от дейности, които 
се отнасят към този вид туризъм, както и очакванията на туристите при закупуване и 
последващо потребление на екотуристически пътувания. По тази причина са 
изследвани мотивацията за екотуристически пътувания, типологията на предлаганите 
пътувания, които могат да се отнесат към екотуристическите пътувания, очакванията на 
потенциалните екотуристи. Последователно са разгледани елементите на 
екотуристическия продукт с подходящи примери от българската туристическа практика. 
Голямото разнообразие на мотивите предполага, че няма да бъде вярно да се говори за 
един продукт на екотуризма, а по-скоро за определен набор от продукти, свързани с 
пребиваване в съхранена природна среда. 

3.4. Assenova, M. Analysis of the effect of the archaeological excavations in Kazanluk 
Municipality on the tourist flow. Second International Conference “Global Changes and 
New Challenges of the 21st century”. Proceedings, “St. Kl. Ohridski” University Press, Sofia, 
2006, с. 136-140 

Ефектът от сензационните археологически разкопки от 2004 г. в района на Казанлък е 
илюстриран чрез анализ на данните на Националния статистически институт за 
туристическото търсене в общината (брой туристи и брой нощувки) за 2003 и 2004 г., 
анализ на данните за посещаемостта на музеите и гробниците за същия период, както и 
чрез анализ на информация за обектите (количествена и качествена), набрана чрез 
теренно проучване. Констатира се драматична промяна в търсенето – 5,5 пъти са се 
увеличили посетителите на Историческия музей и 21 пъти – посетителите на 
гробниците извън Казанлък. Доказва се транзитния характер на туризма в общината, 
като броят на туристите с нощувка е 2-3 пъти по-малък от броя на посетителите на 
проучваните културни обекти. 

3.5. Assenova, M. Analysis of the marketing and promotional activities of the Bulgarian 
tourism destinations. Proceedings - International Conference “Tourism in the New 
Millennium”, Blagoevgrad, 2007, с. 51-60 

Анализът на маркетингови и промоционални дейности на българските туристически 
дестинации се основава на проучване сред туристическите сдружения и организации, 
туристическите предприятия и общинските администрации, както и туристическите 
информационни центрове и тяхната дейност, което е извършено през лятото на 2006 г., 
в рамките на проект по програма ФАР "Техническа помощ за българската Държавна 
агенция по туризъм". 

Целта на изследването е да се определи ролята на институциите, ангажирани с 
маркетинг и реклама на дестинациите, начините по които се осъществяват 
маркетинговите дейности и ефективността на предприетите действия. Специално 



внимание е отделено на участието на публичния сектор, неправителствените 
туристически организации и туристическите предприятия в национални и 
международни туристически изложения и панаири, и възприятията на участниците за 
техния ефект. Направени са изводи по отношение на основните насоки в бъдещата 
национална маркетингова стратегия, така както са определени от различните 
заинтересовани страни в развитието на туризма, и за основните продукти, които трябва 
да бъдат публично подкрепяни и насърчавани. 

3.6. Assenova, M. Analysis of the educational and training needs of the tourism sector in 
Bulgaria. Proceedings – International Conference “Tourism – Theory and Practice”, Sofia 
University, Sofia, 2007 – под печат, 13 стр. 

Изследването има за цел да анализира оценката на компетенциите и уменията на 
кадрите в туризма като цяло и по сектори – в настаняване, храненето и посредническия 
сектор, според мнението на различните заинтересовани страни, обхванати в анкетно 
проучване. Изучава се съществуващата връзка между образованието по туризъм и 
туристическата индустрия, както и степента, до която в момента туристическото 
образование задоволява нуждите на туристическата индустрия. Направени са 
заключения относно персоналните знания и умения, които трябва да бъдат развити на 
по-високо ниво от страна на кадрите в туризма в бъдеще. Прави се връзка между 
възприятията на анкетираните относно текущите оплаквания на туристите и основните 
причини за тяхното недоволство. 

3.7. Assenova, M. The place of tourism in the planning documents, related to the Eastern 
Rhodopes Region. Forth International Conference “Global Changes and Problems – Theory 
and Practice”. Proceedings, “St. Kl. Ohridski” University Press, Sofia, 2008, с. 372-378 

Целта на изследването е да се очертае мястото на туризма в разработените за периода 
2007 – 2013 г. стратегически и планови документи, отнасящи се за района на Източните 
Родопи, респективно да се откроят ангажиментите на държавната и местната власт 
(самостоятелно или в партньорство с туристическите фирми и/или туристическите 
организации с нестопанска цел) при реализирането на проекти, подпомагащи 
туристическото развитие в района и формирането му като туристическа дестинация.  

В разглеждания район попадат 14 общини от три съседни области, за които се очаква 
да формират туристическата дестинация Източни Родопи. В рамките на изследването, 
са проучени 18 стратегически и планови документа на регионално и местно ниво. 
Приложена е единна методика на проучване на документите, насочена към 
установяване на важни въпроси, свързани с развитието на туризма на местно ниво, 
която позволява сравнимост по определени показатели и съпоставимост на нивото на 
целите, на което се появява туризма в отделните планови документи. 

3.8. Assenova, M. Survey of touroperators to support the elaboration of a strategy for the 
development of cultural tourism in Bulgaria. Fifth International Conference “Global 
Changes – Vulnerability, Mitigation and Adaptation”. Proceedings, “St. Kl. Ohridski” 
University Press, Sofia, 2009, с. 164-169 

Проучването сред туроператорите е предприето през есента на 2007 г., за да се 
изследват възприятията на избрани туроператори за туристическия продукт на 
България и ролята на културния туризъм в страната. Според анкетното проучване 
българската археология и култура са отбелязани като уникално предложение за 



продажба (USP) на страната от близо 20% от анкетираните, следвано от „слънце и 
море”, българските вина и кухня, и религиозните обекти, особено манастирите. 
Резултатите от изследването помагат да се очертае профила на туристите, 
организирани от туроператорите, включени в проучването, но също така и да се 
направят изводи за нивото на услугите, предоставяни от туристическите фирми в 
България по оценка на включените в проучването, както да се изведат основните 
проблеми, които туроператорите срещат в работата си с България.  

3.9. Marinov, V., M. Asenova, N. Popova, E. Dogramadjieva. Tourism Regionalization of 
Bulgaria - between Policy Needs and Theoretical Challenges. Fifth International Conference 
„Global Changes: Vulnerability, Mitigation and Adaptation”. International Scientific 
Conference dedicated to the International Earth Day and the Day of the Faculty of Geology 
and Geography, “St. Kliment Ohridski” University Press, Sofia, 2009, с. 235-244 

Промените в политическите и икономическите условия в България след 1990 г. поставят 
по нов начин въпроса за туристическото райониране на страната, поради 
непригодността на съществуващите схеми на туристическите райони на национално 
пространствено равнище. 

Разглеждат се съвременните нужди от разработване на туристически райони и на 
основните теоретични и методически предизвикателства свързани с тях. Направен е 
критически анализ на туристическите районни схеми на ДАТ (Държавна агенция по 
туризъм) от 2007 г. и на идентифицираните територии с ресурсен потенциал, 
респективно на установените критерии за разграничаване на ОПРР(Оперативна 
програма за регионално развитие) и Програмата за селскостопанско развитие (март 
2007). Изведени са препоръки за решаване на теоретичните, методическите и 
практическите проблеми за туристическото райониране в България. 

3.10.Assenova, M. Sustainable Tourism in Bulgaria - From Demonstration Projects towards a 
National Policy (presentation). 5th Meeting of the International Task Force on Sustainable 
Tourism Development, 19-22 April 2009 in Marrakech, Morocco.  

http://www.veilleinfotourisme.fr/adminsite/objetspartages/liste_fichiergw.jsp?OBJET=DOCU
MENT&CODE=1253799890133&LANGUE=0 

Представени са дейностите по устойчиво опериране на туристическите предприятия в 
България, както и усилията за разработване на Национална стратегия за корпоративна 
социална отговорност и други политически мерки за устойчиво развитие на българския 
туристически сектор. Разгледани са проекти на Държавната агенция по туризъм 
(впоследствие Министерство на икономиката, енергетиката и туризма) за стимулиране 
на качеството и устойчивото развитие на туристическите предприятия, както и 
предвидените конкретни дейности по проектите. 

3.11. Assenova, M. The view of opinion leaders in Bulgarian tourism about the geographic 
areas of greatest attraction in Bulgaria, In: Sustainable Tourism Development in the 
Carpathian Mountains, University of Bucharest, Tourism Studies and Forecast Research 
Center, Universitara Housing Press, 2009, с. 7-18 

Целта на разработката е да представи част от резултатите от проучване, проведено през 
март и април 2008 г. сред лидерите, формиращи общественото мнение в българския 
туризъм. Проучването е планирано и проведено под формата на интервюта с 

http://www.veilleinfotourisme.fr/adminsite/objetspartages/liste_fichiergw.jsp?OBJET=DOCUMENT&CODE=1253799890133&LANGUE=0
http://www.veilleinfotourisme.fr/adminsite/objetspartages/liste_fichiergw.jsp?OBJET=DOCUMENT&CODE=1253799890133&LANGUE=0


установените лидери на мнение, въз основа на структуриран въпросник. Лидери на 
мнение са представители на основните туристически организации в България, 
държавни и общински администрации, както и представители на частния сектор.  

Всички отговори на анкетираните по отношение на трите най-атрактивни за развитие на 
туризма райони попадат в девет географски региони. За всеки регион, освен основните 
характеристики и ключовите ресурси и атракции, са очертани настоящите стратегии за 
развитие. Направени са изводи за необходимите и възможни действия за бъдещо 
развитие, критичните елементи, свързани с потенциално негативно въздействие на 
туризма и ролята на политиците за териториалното развитие на туризма в България. 

3.12.Assenova, M. Case study: Energy Efficiency in Bulgarian Hotels and Development as HES 
Project Pilot Destination (presentation). Hotel Energy Solutions Conference “Towards a 
More Competitive Industry”, 21-22 January 2010, FITUR Madrid, Spain. 

http://www.unwto.org/pdf/MarianaAssenova.pdf 

Представени са примери за успешно въведени мерки за енергийна ефективност в 
български хотели в София, Боровец и Троян, с конкретните ползи от тях в екологичен и 
икономически аспект. Разгледани са и възможностите за въвеждане на мерки за 
устойчиво опериране на българските хотели чрез присъединяването към системата 
Travelife. 

3.13.Асенова, М. Корпоративната социална отговорност в туризма (презентация). Пета 
регионална конференция за корпоративна социална отговорност в България – „КСО – 
Безопасност и здраве при работа”, БИЛСП, 13-14 май 2010, София. 
http://bilsp.org/documents/111_Mariana_Assenova.pdf 

Представени са резултатите от изследване на социалния и екологичния аспект на 
корпоративната социална отговорност в български хотели и по-конкретно политиката 
им при наемане на персонала и неговото кариерно развитие, условията на труд, 
взаимоотношенията с други хотели, с местната власт и местната общност, въведените 
мерки за пестене на вода и енергия, управление на отпадъците и др. 

3.14. Асенова, М. Нагласите на българските хотели за устойчивост на функционирането 
(на примера на договорените от Kuoni хотели в България). Сб. Доклади „География и 
регионално развитие”, Фондация „ЛОПС”, 2010, с. 141-150 

Целта на доклада е да представи резултатите от проучване сред хотели по българското 
Черноморско крайбрежие относно наличието на политики и въведени мерки, свързани 
с разрешаването на екологични и социални проблеми и нагласите им за устойчивост на 
функционирането. Проучването е проведено като част от дълготрайна инициатива на 
швейцарския туроператор Kuoni в България за стимулиране на социалноотговорното и 
екологосъобразното функциониране на хотелите, които туроператорът ежегодно 
договаря в страната. Използваният въпросник е разработен в две части – за чисто 
производство и корпоративна социална отговорност, с цел да се оцени настоящата 
практика в двете области и да се идентифицират проблемите и нуждите от 
допълнителна информация и обучение на персонала на хотелите. 

3.15. Маринов, В., М. Асенова, Е. Дограмаджиева. Националният туризъм на България в 
интернационален контекст: сравнителен анализ. Сб. доклади от научна конференция 

http://www.unwto.org/pdf/MarianaAssenova.pdf
http://bilsp.org/documents/111_Mariana_Assenova.pdf


„Алтернативи за развитие на съвременния туризъм”, Изд. „Наука и икономика”, 
Икономически университет – Варна, 2010, с. 585-601 

Изхождайки от значението на пазарните проучвания на туристическото търсене и по-
специално на проучванията на националния туризъм (пътуванията на населението на 
страната – в самата страна и в чужбина) и от дефицита на подобни цялостни проучвания 
в България докладът подчертава необходимостта от сравнителни анализи в по-широк 
международен контекст. Към момента са налице актуални, надеждни и пряко 
съпоставими данни за страните-членки на ЕС и кандидатстващите страни, чието 
набиране е директно мотивирано от съвременната финансово-икономическа криза. Въз 
основа на това докладът представя кратък сравнителен анализ на интензивността на 
пътуванията на българите и техни основни параметри през 2008-2009 г. и намеренията 
за 2010 г. и прави изводи за националния и фирмения туристически маркетинг в 
България. 

3.16.Assenova, M. Supporting competitive and sustainable hotels on destination level 
(presentation). Hotel Energy Solutions Annual Conference “An Innovative Energy Toolkit 
for Hotels”, 20 January 2011, FITUR Madrid, Spain.  

http://www.mdsideas.com/unwto/wp-
content/uploads/2011/01/19_HES_Mariana_Assenova.pdf 

Разгледани са възможностите за подкрепа на хотелите в туристическите дестинации за 
устойчивото им опериране и конкурентоспособност. Представени са успешни примери 
за подкрепа в област Бургас и Странджа чрез осъществени проекти и постигната 
синергия между тях. Посочени са и актуалните финансови механизми за стимулиране 
на енергийната ефективност, които са приложими и спрямо българските хотели. 

3.17. Assenova, M. Concept for the Development of Regional Tourism Brand. Sixth 
International Conference „Global Changes and Regional Development”. Proceedings, “St. 
Kl. Ohridski” University Press, Sofia, 2011, 261-266 

В доклада се прави терминологично разграничаване за същността и съдържанието на 
понятията марка, екомарка, регионална марка и бранд. Разглеждат се видовете 
сертификации в туризма, посочват се примери от туристическата практика за 
използване на търговски марки, прави се преглед на съществуващи сертификационни 
схеми за екомарка. Специално внимание е отделено на регионалната туристическа 
марка. Разгледани се ползите от използването й - за потребителите/туристите, за 
маркетинга и за дестинацията като цяло, както и потенциалните рисковете. 
Последователно са дискутирани нейния обхват - като географски район и като 
дейности, продукти и услуги, и стъпките при разработване на регионална марка. 
Представена е концепция за система за осъществяване на сертифицирането и контрол. 

3.18.Matev, D., M. Assenova. Application of Corporate Social Responsibility Approach in 
Bulgaria to Support Sustainable Tourism Development. In: Second International 
Conference “Sustainable consumption and production – how to make it possible” (Book of 
abstracts), Kaunas, 29-30 September, 2011, с. 31 (абстракт) 

http://www.ebooks.ktu.lt/eb/115/sustainable_consumption_and_production_how_to_mad
e_it_possible/ 

http://www.mdsideas.com/unwto/wp-content/uploads/2011/01/19_HES_Mariana_Assenova.pdf
http://www.mdsideas.com/unwto/wp-content/uploads/2011/01/19_HES_Mariana_Assenova.pdf
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Докладът представя практическия опит и заключенията от оценката за корпоративната 
социална отговорност (КСО) на 25 български хотела по отношение на нейния социален 
аспект: управление на човешките ресурси, безопасносни условия на труд, човешки и 
трудовите права, взаимоотношения със заинтересованите страни и местната общност, 
удовлетвореност на клиентите. 

Предложен е набор от ключови индикатори за изпълнение, свързани със социалната 
отговорност, които са анализирани. Дискутиран е процесът по бенчмаркинг (сравнение 
спрямо избрано ниво на показателите) и са посочени конкретни примери. Направен е 
преглед на най-често прилаганите мерки в хотелите за повишаване на социалната им 
отговорност.  

3.19.Georgiev, Z., M. Assenova, D. Matev. Application of Resource Efficiency and Cleaner 
Production Approach in Bulgaria to Support Sustainable Tourism Development. In: Second 
International Conference “Sustainable consumption and production – how to make it 
possible” (Book of abstracts), Kaunas, 29-30 September, 2011, с. 48 (абстракт) 

http://www.ebooks.ktu.lt/eb/115/sustainable_consumption_and_production_how_to_mad
e_it_possible/ 

В доклада са представени резултатите от прилагането на концепцията за Чистото 
производство в българския настанителен сектор и някои предприятия от хотелската 
верига на доставките, въз основа на опита в повече от 60 хотела.Разгледани са  
международни стандарти и схеми, приложими в страната и се представени 
количествени данни за броя на сертифицираните обекти. В обобщен вид са 
представени най-често прилаганите мерки за чисто производство, както и адаптиран 
набор от индикатори за въздействие, който служи като рамка при извършения 
сравнителен анализ. Направено е сравнение на нивото на изпълнението на спрямо 
налично международно установено равнище. 

3.20.Assenova, M. Energy Solutions to Boost Hotels Competitiveness in a Low Carbon Economy 
(presentation). 2nd Global Network Conference on Resource Efficient & Cleaner Production 
(RECP), 17 October 2011, Nairobi, Kenya 

http://www.unep.fr/scp/cp/RECPnet/2011/pdf/Day_1/Session_2/Sustainable_Tourism/NCP
C_Bulgaria_Tourism_Panel.pdf 

В доклада се представят добри практики за енергийна ефективност в българските 
хотели при реализацията на различни мерки – подобряване на изолацията на сградата, 
използване на икономично осветление, подобрения в отоплителната/охладителната 
система, използване на възобновяеми източници на енергия, мерки за пестене на 
енергията в спа центровете, плувните басейни, хотелското домакинство и др. Изведени 
са ключовите предизвикателства и възможности за стимулиране на устойчивото 
развитие на туризма на национално и международно равнище. 

3.21. Assenova, M., M. Vodenska. Monitoring the sustainability of tourist destinations. In: 
BITCO Conference Proceedings, Belgrade, 2012, с. 55-69 

Един от подходите за регулиране на въздействията на туризма, с цел да увеличат 
ползите за заинтересованите страни е да се провежда мониторинг на развитието на 
дестинационно ниво. Предложен и тестван е набор от показатели за мониторинг на 

http://www.ebooks.ktu.lt/eb/115/sustainable_consumption_and_production_how_to_made_it_possible/
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устойчивото туристическо развитие на общинско ниво, за да се демонстрира 
потенциалната роля на местните власти при насочване на усилията ми към постигане на 
устойчиво производство и потребление в туризма. Показателите съответстват на трите 
аспекта на устойчивост на развитието, а именно - екологичен, социо-културен и 
икономически. Представени са конкретни резултатите от пилотното изследване и е 
обособена група от базови индикатори, за да се улесни прилагането на методиката за 
мониторинг в други общини, разглеждани като туристически дестинации. 

 

4.НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ РАЗРАБОТКИ: 

Публикувани научно-приложни разработки: 

4.1.Lionoudaki, Th., I. Choutourkov, M. Assenova. Initiation and Evaluation of Market Research 
Results: Enterprises survey, State Tourism Agency, PHARE, Final Report, Sofia, 2006. (вкл. 
CD), (43 стр.) 

Основната цел на проучването е да набере информация и да анализира състоянието на 
туристическите предприятия в България по отношение на обхвата на тяхната дейност, 
поведението на обслужваните от тях туристи, предпочитаните продукти, начина на 
резервиране и закупуване на туристически пакети и услуги, използвани източници на 
информация и т.н. Други важни въпроси от проучването са свързани с маркетинговите 
дейности, осъществявани от туристическите фирми, квалификацията на заетите кадри, 
нуждата от обучение на персонала, както и политиката на фирмите за опазване на 
околната среда. Проучването е осъществено по унифицирана методика със 
стандартизиран въпросник сред всички фирми, регистрирани да упражняват 
туроператорска и/или туристическа агентска дейност, и категоризираните обекти за 
настаняване. Резултатите са използвани за формулиране на стратегическите насоки за 
развитие на туризма в България. 

4.2.Kalogeropoulou, L., A. Guzzo, M. Assenova. Bulgarian TICs Functional System Assessment, 
State Tourism Agency, PHARE, Sofia, 2006. (вкл.CD) (161 стр.) 

В доклада е направен ситуационен анализ на начина на функциониране и 
ефективността от дейността на туристическите информационни центрове (ТИЦ) в 
България. Той се основава на информация, набрана чрез анкетно проучване по 
стандартизиран въпросник сред идентифицираните ТИЦ в страната. Направено е 
сравнение с установената практика в управлението и дейността на ТИЦ в избрани 
страни на ЕС. Резултатите са използвани за формулиране на препоръки по отношение 
на политиката за подпомагане на тяхната дейност с оглед повишаване на ефективността 
им. 

4.3.Kalogeropoulou, L., Th. Lionoudaki, A. Guzzo, M. Assenova. TICs Unified Functional 
Standards, State Tourism Agency, Sofia, PHARE, 2006. (вкл.CD) (23 стр.) 

В доклада в структуриран вид са представени основните параметри на функциониране 
на ТИЦ в България – мисия, правен статут, финансиране, отговорности, предоставяни 
услуги, оборудване, работно време и др. Предложени са унифицирани стандарти за 
разкриване и функциониране на ТИЦ в система и сферите на взаимодействие с 
органите на власт, туристическите фирми и други заинтересовани страни. 



4.4.Petreas, Ch., M. Assenova. Survey on the Tourism Sector Associations, Organizations and 
NGOs, State Tourism Agency, Sofia, PHARE, 2006. (вкл.CD) (83 стр.) 

Основната цел на проучването е да се набере информация и да се направи анализ на 
състояние на неправителствения туристически сектор в страната. На основата на 
унифициран въпросник са изследвани структурата и дейността на териториалните, 
продуктовите и браншовите туристически организации, изведени са основните им 
проблеми, особено по отношение на комуникацията им с държавния орган и са 
формулирани препоръки, свързани с тяхното подпомагане за повишаване на 
капацитета им и за подобряване на маркетинговата им дейност. 

4.5.Petreas, Ch., M. Assenova. Municipalities Tourism Survey, State Tourism Agency, Sofia, 
PHARE, 2006. (вкл.CD) (95 стр.) 

Целта на осъщественото анкетно проучване е да набере сравнима информация за 
туристическото развитие на местно (общинско) ниво. Набраната информация се отнася 
за настоящите и потенциалните туристически дейности, осъществявани в различните 
общини, неусвоените туристически ресурси, основните фактори на развитието, 
настоящите маркетингови дейности, както и основните проблеми на общинските 
администрации във връзка с туристическото развитие, включително координирането с 
държавната туристическа администрация и със субектите на местно ниво. Проучването 
е осъществено сред всички общини в България, а резултатите са използвани а 
формулиране на стратегическите насоки за развитие на туризма в България. 

4.6.Petreas, Ch., M. Assenova, M. Smith, L. Puczko, I. Choutourkov, R. Potzkov, L. 
Kalogeropoulou. Strategy for the Development of Bulgarian Tourism for the Period 2006 - 
2009, volume 1/3, Strategic Action Plan for the Development of Bulgarian Tourism – 
Summary Presentation, State Tourism Agency, Sofia, PHARE, 2006. (вкл.CD) (61 стр.) 

Докладът представя резюме на основните анализи на туристическото развитие в 
България и изводите от осъществените анкетни проучвания сред всички 
заинтересовани от развитието на страни, както и предложените стратегическите насоки 
и специфичните стратегически дейности за периода 2006-2009 г. 

4.7.Petreas, Ch., M. Assenova, M. Smith, L. Puczko, I. Choutourkov, R. Potzkov, L. 
Kalogeropoulou. Strategy for the Development of Bulgarian Tourism for the Period 2006 - 
2009, volume 2/3, Main Report, State Tourism Agency, Sofia, PHARE, 2006. (вкл.CD) (306 
стр.) 

В доклада детайлно са представени стратегическия план за стратегията за развитие на 
туризма в България в периода 2006–2009 г. и стратегическите дейности в 4 основни 
направления, съответно отнасящи се до развитието на туристическия продукт, 
туристическия маркетинг и реклама, повишаването на качеството на туристическия 
продукт и институционалното развитие. В посочените направления са формулирани 
основните приоритети и са предложени конкретни проекти с техните описания, 
изведени са потенциални срокове за изпълнение, индикатори за напредъка и др. 

4.8.Petreas, Ch., M. Assenova, M. Smith, L. Puczko, I. Choutourkov, R. Potzkov, L. 
Kalogeropoulou. Strategy for the Development of Bulgarian Tourism for the Period 2006 - 
2009, volume 3/3, Strategic Action Plans, State Tourism Agency, Sofia, PHARE, 2006. (вкл.CD) 
(162 стр.) 



В унифициран вид в доклада са представени проектните фишове за предложените 
проекти като част от стратегическия план за стратегията за развитие на туризма в 
България в периода 2006-2009 г. Фишовете са в 4-те стратегически направления - 
развитие на туристическия продукт, туристически маркетинг и реклама, повишаване на 
качеството на туристическия продукт и институционално развитие. Всеки фиш включва 
описание на конкретните дейности, необходимия бюджет, потенциален източник на 
финансиране и времева рамка за осъществяване на дейностите, водеща институция и 
потенциални партньори, индикатори за изпълнение и териториален обхват. 

4.9.Стратегически план за развитието на културния туризъм в България, Naples-Sophia, 2009, 
(700 стр.) Публ. резюме (43 стр.) на: 

http://sic.mfa.government.bg/images/content/1217/executive%20bul.pdf 

Предложеният стратегически план за развитие на културния туризъм в България се 
основава на детайлен ситуационен анализ, който обхваща: маркетингово проучване за 
състоянието на туристическото предлагане  в страната (в сферата на културния туризъм 
и като цяло) по методика, предложена от италиански маркетолози, включително „таен 
клиент”, оценка на състоянието на около 300 културно-исторически обекти, 
препоръчани в списък на Министерството на културата, анкетно проучване сред 
туроператори, които работят в сферата на културния туризъм, анкетно проучване сред 
лидерите на обществено мнение в българския туризъм, както и анализ на статистическа 
информация за териториалното развитието на туризма в България. На основата на 
резултатите от посочените проучвания са очертани т.нар. локални културни системи 
(ЛоКуС-и), които могат да се разглеждат като приоритетни за интервенции с цел 
стимулиране на туристическото развитие на основата на културно-историческото 
наследство. 

4.10.Маринов, В., М. Асенова (н. рък.) и др. Законодателно проучване с оглед 
усъвършенстване на българската нормативна база и определяне на мерки за 
стимулиране на туристическата дейност в България. С., Народно събрание на Република 
България, Студентска програма за законодателни проучвания, юли 2008. (90 стр.) Публ. 
резюме на: http://parliament.bg/students/index.php?action=displays&id=215 

Докладът представя резултатите от осъществено законодателно проучване, възложено 
от Комисията по външна политика на Народното събрание, с цел - проучване на 
законодателните и административните решения (вкл. прецедентни практики) на 
страните от ЕС, предвиждащи насърчителни и улеснени процедури при изграждането и 
поддържането на зимните курорти в тези страни, изграждането на инфраструктура и 
условия за туризъм и спорт в труднодостъпните планински райони. Акцентът е поставен 
по-конкретно върху законодателството в избрани страни-членки (Италия, Австрия, 
Швейцария, Франция, Гърция и Германия), предвиждащо икономически, 
организационно и времеви ефективни процедури при структурирането, изграждането и 
управлението на зимни курорти. Приложената методика на проучването позволява 
набирането на конкретна и съпоставима информация за съществуващите стимули (и 
ограничения) за развитието на зимния планински туризъм в традиционни и водещи 
европейски дестинации. 

17.09.2012 г. Подпис: 

Гр. София Мариана Атанасова Асенова  
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