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НАПРАВЛЕНИЕ ГЕОГРАФИЯ И ГИС

За глобализацията на географията
Globalization of geography
Дарина Тодорова1, Виктория Тодорова2
Darina Todorova1, Viktoria Todorova2
1

студент – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Теодосий Търновски 2 dars78@abv.bg
студент – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Теодосий Търновски 2, viki_701@abv.bg

2

Ключови думи: георгафия, глобализация, регионализация, технологична революция
Абстракт:
Настоящата разработка разкрива някои от аспектите на глобализацията като един от най-често
дискутираните въпроси в нашето съвремие. Глобализацията може да се определи като процес на
нарастване на икономическите, социални, технически, политически и културни взаимовръзки и отношения
между отделните страни, организации и хора. Тя е свързана с глобално разпространение на идеи, капитали,
технологии и елементи на културата. Както посочва В. Михайлов (2011), под влияние на научно-техническата
и на информационната революция, на новите форми на стопанска организация и моделите за управление
на човешките ресурси се преобразува една значителна част от земното кълбо. Формират се нови, непознати
само до преди 20 години структури и процеси, наричани с едно име - глобални.
Източници:
Михайлов, Валентин. ЗА ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА НА СВЕТА И ИДЕИТЕ ЗА „КРАЙ НА ГЕОГРАФИЯТА“.
ТЕЗИ И КОНТРАТЕЗИ. – Проблеми на Географията, Кн. 1-2, 2011. - с. 23-38
Стоянов, Петър. Регионална география. София: „Св. Климент Охридски“, 2017, 210 с.
Глобализация. КОМПАС: Наръчник за обучение по правата на човека за младежи https://www.coe.
int/bg/web/compass/globalisation
***
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Съвременни тенденции на вътрешната миграция в област Добрич
Current trends of internal migration in Dobrich district
Елица Стоянова
Elitsa Stoyanova
Софийски университет „Св. Климент Охридски“, София 1504, бул. „Цар Освободител“ 15,
elitostoyanova@outlook.com
Ключови думи: вътрешна миграция, миграционна подвижност, област Добрич
Абстракт:
Демографската ситуация в България през последните 30 години се определя като период на
перманентна криза. Въпреки общоприетото мнение, което често подлежи на спекулации, че трите основни
демографски проблема в България са намаляващият брой родени деца годишно, ниската раждаемост и
застаряващото население, по-малко внимание се отделя на вътрешните миграции на населението.
Механичното движение на населението се явява важен фактор за социално-икономическото развитие на
населените места в България. Настоящият доклад фокусира вниманието си върху вътрешната миграция и
някои от най-често използваните коефиценти за тяхното измерване. Териториалният обхват на
изследването включва всички общини на територията на област Добрич. Основната цел на настоящия
доклад е да се анализира вътрешната миграция на населението в Добричка област в контекста на
съвременните социално-икономически и политико-икономически условия в периода 2012-2019 г.
Използвани са статистически и картографски методи на изследване - коефицент на интензивност на
миграционен прираст, общ коефицент на интензивност на заселване, общ коефицент на интензивност на
изселване, миграционна подвижност и механичен прираст въз основа на данните от НСИ. Резултатите
показват големи разлики в коефицентите на миграционна подвижност на населението в отделните общини,
които се обуславят от различни групи фактори.
Източници:
https://www.nsi.bg/
***
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Води на България (преподаване на темата в 10 клас)
Waters of Bulgaria (teaching of the topic in 10th grade)
Иван Димитров
Ivan Dimitrov
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, ул. Теодосий Търновски 2, ivanivan3736@abv.bg
Ключови думи: Води, отточни области, хидроложки области, повърхностни води, подземни води
Абстракт:
Статията предлага гледната точка на автора за преподаване на темата „Води на България“ в 10 клас.
Разгледани са повърхностните и подземните води в страната и закономерностите в тяхното
разпределение. Обърнато е внимание на отточните области и хидроложките области, както и на
вътрешногодишното разпределение на оттока. В заключение се разглежда ролята на водите като природен
ресурс.
Източници:
География на България – физическа и социално-икономическа география. София: Фор Ком. Географски
институт при БАН, 2002, 760 с.
Пенин, Р. и кол. География и икономика за 10. клас. София: Булвест 2000: Клет България, 2019, 225 с.
Пенин, Р. Природна география на България. София: Булвест 2000, 2007, 279 с.
***
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Компютъризация на географията на XXI-ви век
Computerization of geography of the XXI century
Ивайло Димитров1, Тодор Марков2
Ivaylo Dimitrov1, Todor Markov2
1

ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Теодосий Търновски 2, ivaylo.dimitroff@abv.bg
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Теодосий Търновски 2, todormarkov1771@gmail.com

2

Ключови думи: географски информационни системи, глобална спътникова система,
компютърна картография
Абстракт:
Новите технологии имат различно приложение във всяка една област на живота.
Усъвършенстването на информационните технологии и системи е един от най-удивителните белези на
настоящата компютърна епоха. В настоящата разработка вниманието е насочено към развитието и
приложението на две важни технологии в областта на събирането, обработката и анализа на цифрови
географски данни, каквито са технологиите – Глобалната спътникова система за определяне на
местоположението (GNSS – Global Navigation Satellite System) и Географските информационни системи
(ГИС). Разгледани са различните аспекти на компютъризацията като една от тенденциите в развитието на
съвременната география - електронни атласи, интерактивни карти, Google maps, виртуален глобус “Google
Earth”, картографски анимации, метеорологични модели и др.
Източници:
Кастрева, Пенка. Географски информационни системи и компютърна картография. София, ЮЗУ "Неофит
Рилски", 2011.
Коцев, Георги. Нов поглед към идеите за конструиране и прилагане на мултимедиен образователен
софтуер в обучението по география. София, Годишник на СУ, геолого-географски факултет, кн. 2.
Том 100, 2008.
Петров, Галин. Туристическа картография. Велико Търново, Ивис, 2019.
Попов, Камен. Курс по географски информационни системи. София, ИК "Св. Иван Рилски", 2004.
Сарафова, Е. Е-списание „Географ“, бр. 1, 2016, с. 20-32.
Тикунов, В. С. Геоинформатика. Москва, Академия, Книга 1, 2008, с. 375.
***
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Изменения и съвременни тенденции в годишни суми на валежите
в Сърбия
Recent trends and changes in annual precipitation of Serbia
Йелена Светозаревич1, Христо Попов2
Jelena Svetozarevic1, Hristo Popov2
Софийски университет „Св. Климент Охридски“, бул. Цар Освободител 15
jelena.svetozarevic09@gmail.com
hpopov@gea.uni-sofia.bg
Ключови думи: валежи, климатични изменения, Югоизточна Европа, Балкански полуостров, Сърбия,
Абстракт:
Въведение:
Република Сърбия се намира в западната част на Балканския полуостров, в Югоизточна Европа.
Северната част на страната е разположена в долината на Средния Дунав, долината на Сава и долината Тиса.
В средната част са разположени речните долини на Дрина, Колубара и Морава.
Данни и методи:
В това изследване са използвани годишни данни за валежите от 15 метеорологични станции, равномерно
разпределени из Република Сърбия. Данните от метеорологичните станции са за последния период 19912019 г. са предоставени от Сръбския национален институт по метеорология и хидрология. Тези данни се
използват за изчисляване на средногодишните валежи и техните тенденции.
Резултати:
Средните стойности на годишните количества валежи за период 1991 – 2019 г. варират от 575 mm в
ст. Кикинда до 1019,2 mm в ст. Копаоник. В анализа на двата периода при валежите се забелязва най –
голямото увеличение на годишната сума валежи през периода 1991 – 2019 г. при ст. Копаоник и ст. Сйеница,
докато при ст. Черен връх и ст. Сремска митровица валежите в периода 1991-2019 г. са намалели. (таблица
1) Данните на средногодишните и средно месечните температури на въздуха и валежи са взети от РХМЗС.
В посочените годишници за период 1961 – 1990 г. няма данни за ст. Пирот.
По–голямо количество валежи е типично за станциите с по – голяма надморска височина. Кикинда и другите
станции в северна Сърбия се намират на по – ниска надморска височина и затова имат и почти двойно по –
малко валежи (ст. Зреньанин – 596,6 mm, ст. Сремска Митровица – 611,4 mm, ст. Сомбор – 638,5 mm, ст.
Нови сад – 676 mm) в сравнение с планинските станции (ст. Копаоник 1019,2 mm). Следват ги станциите в
югоизточна и южна Сърбия (ст. Пирот 580,9 mm, ст. Ниш – 603,2 mm, ст. Лесковац – 650,8 mm, ст. Вранье –
598,5 mm). Станциите в Централната Сърбия имат по – голямо количество валежи в сравнение с останалите
(ст. Белград – 700,3 mm, ст. Черни върх -788,3 mm, ст. Крагуйевац има средно годишна сума валежи еднаква
като станция Лесковац – 650,4 mm). Най – голямо количество валежи бележат станциите в западна Сърбия
(ст. Вальево – 805,6 mm и ст. Сйеница 784,3 mm). Най – голямо количество валежи получават станции с най
– голяма надморска височина.
От данните в таблица 2 регистрираме, че линейния тренд за период 1990 – 2019 г. показва негативни
стойности за ст. Сремска Митровица (-2,1 mm/10 год). Всичките останали станции имат положителен
линейния тренд, като най-малко увличаване е при станциите Белград, Нови сад и Зреньанин. Позитивния
тренд с най-високи стойности отчитаме при ст. Копаоник (84,5mm/10 год) и ст. Черен връх (70,1mm/10 год).
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Таблица 1: Средно годишна сума валежи за период 1961-1990 г. и 1990-2019 г. и линейния тренд за 1991-2019
година
Име на станция
Средно годишна сума Средно годишна сума Линейния тренд за
валежи за период 1961- валежи за период 1990- период 1990-2019 г.
1990 година
2019 година
Белград
684,3
700,3
y = 0.6029x + 691.3
Вальево
782,2
805.6
y = 2.7157x + 764.86
Вранье
614
598.5
y = 6.6096x + 496.07
Зреньанин
562,1
596.6
y = 0.5951x + 587.63
Кикинда
535,2
575
y = 1.5467x + 551.85
Копаоник
920,8
1019.2
y = 8.4524x + 888.14
Крагуйевац
632,2
650.4
y = 4.723x + 579.52
Лесковац
594,4
650.8
y = 6.0915x + 556.34
Ниш
589,6
603.2
y = 5.5752x + 516.8
Пирот
580.9
y = 4.8741x + 505.33
Нови Сад
576,8
676
y = 0.1506x + 673.76
Сйеница
712,6
784.3
y = 5.1518x + 709.2
Сомбор
573,5
638.5
y = 2.3356x + 603.48
Сремска митровица
614,6
611.4
y = -0.2188x + 614.64
Черни върх
816,1
788.3
y = 7.0164x + 679.57

Фигура 1. Изменение на годишната сума на валежи (станциите са подредени според надморската височина
от низините към планините)
Годишната сума на валежи е резултат от комбинацията от орографски и циркулационни фактори.
Затова наветрените склонове получават повече валежи отколкото долините и равнините. След
преминаването на планините, въздушните маси се спускат и загряват адиабатно и от тук идва разликата в
количеството валежи в източните и западните склонове на планинте и долините около тях. Пример за това
е станцията Вальево. Намира се на по – малка надморска височина в сравнение с останалите станции, но
има голямо количество валежи 805,6 mm. В летните месеци в котловините и долините количесвото валежи
зависи от локалната циркулация на въздуха причинена от термична ковекция. Високите температури над
долините водят до интезивно издигане на лекият топъл въздух и образуване на валежи в късните
следобедните часове. За количество валежи много голямо значение има и близостта до морето.
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Според изохиетна карта в климатичен атлас СФР Югославия, най – малко количество валежи
приема южно Поморавлье – особено Нишко – Лесковачка и Враньска котловина, североизточна Бачка и
северни Банат, под 600 mm годишно. Но според данните използвани в настоящата дипломна работа за
периодът 1990 – 2019 г., станция Лесковац е с средно годишни валежи 650 mm. Най-сухото място е Бела
паланка, близо до ст. Пирот (525 mm) годишно (Ракичевич). Най- малкото количество валежи в Бела паланка
и Пирот може да се обясни с това, че освен че се намира най – източно от всичките станции е и заобиколена
от Сува и Стара планина, което я поставя във валежна сянка. Окръг Банат също представлява един от най –
сухите райони на страната. Най – малко количество валежи получава ст. Кикинда 575 mm. Малкото
количество валежи се дължи на малката влажност на въздуха, равниния релеф, най – северната одалечена
от околните мора станция и най – континенталната част от Сърбия. Крайната южната част на Сърбия през
лятото, както и Средиземноморието се намира под влияние на Азорския антициклон, който определя ясно,
сухо и горещо време. През зимата в южната част от Сърбия, като част от централния Балкан попада в зона
с високо налягане, зависимост от типа синоптчина обстановка (средно европейдки максимум, източноевропейски максимум или стациониращ антициклон). Това заедно с отдалечеността от Адриатическото
море води до по – малко валежи, което се противява на тезата че високите части имат почвече валежи.
Друг пример в подкрепа на твърдението по-горе са ст. Вальево и Белград, които са на по – малка
надморска височина от станциите Пирот, Ниш, Лесковац, но имат по – голямо количество валежи. Това
означава, че не винаги с надморската височина се увеличава и количеството на валежите.
Заключение
Линейния тренд на средногодишните валежи за период 1990 – 2019 г. показва положителни
стойности при 90% станции (само ст. Сремска митровица е с отрицателен линеарен тренд -0,21 mm/10 год.).
Линейния тренд на средногодищните температури е положителен при всички станции. С метод на линейния
тренд за период 1990 – 2019 г. може да видим,че на всеки десет години валежите се увеличават с 37,45 mm,
докато температурата нараства с 0,96 ºС. Валежния максимум в Сърбия е главно през май и юни, което
показва преобладаването на умерено-континентален климатичен пояс.
Източници:
Milosavljevic К, Beograd 1987g. Temperatura vazduha I padavine u Beogradu –
Miroslava Unkasevic, Beograd 1994g Klima Beograda –
Tomislav Rakićević, Зборник радова KLIMA BEOGRADA –
Републички хидрометеоролошки завод Србије, Климатске карактеристике Србије za period 1981 - 2010,
Beograd, 2013g
Владимир Карич, 1887, Клима Србиjе
Горица Станојевић. АНАЛИЗА ГОДИШЊИХ ПАДАВИНСКИХ СУМА НА ПРОСТОРУ СРБИЈЕ –
Горица Б. Станојевић ,2016. АТМОСФЕРСКА ЦИРКУЛАЦИЈА КАО ФАКТОР ПРОСТОРНЕ РАСПОДЕЛЕ
ТЕМПЕРАТУРА ВАЗДУХА И ПАДАВИНА У СРБИЈИ
***
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Характеристика, използване и опазване на подземните води в
област Сливен
Characteristics, use and exploration of groundwater in Sliven district
Християн Торлозов
Hristiyan Torlozov
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Теодосий Търновски 2,
hristiyan.m.torlozov@gmail.com
Ключови думи: област Сливен, подземни води, минерални води, количествена оценка, качествена оценка
Абстракт:
Представената разработка е резултат от дипломантско изследване по темата. Основната цел е
характеризирането на подземните води в област Сливен по видове, географско разпространение и
особености на тяхното използване и опазване. Извършена е качествена и количествена оценка на
находищата на подземни води в областта и е разгледана тяхната роля като природен ресурс. Анализирани
са основните източници на замърсяване и възможностите за тяхното опазване. При разработване на темата
са използвани методите: анализ, синтез, описателен, сравнителен и картографски.
Източници:
Антонов, Хр., Д. Данчев. Подземни води в НРБ, С., ДИ Техника, 1980, 360с.
Йорданова, М. Минерални води – В: География на България. Физическа и социално-икономическа
география. Географски Институт при Българска Академия на Науките, С., ФорКом, 2002, с. 235-237
Мончев, Н. Природна география на България, Велико Търново, ГО, 1999, 176с.
Пенин, Р. Природна география на България. София: Булвест 2000. 2007, 280 с.
Стойчев, К., К. Щерев, М. Калинова. Подземни води. – В: Физическа география.
Природни условия и ресурси. С., Издателство на Българската академия на науките., 1982, с. 256-276
НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ
ИНТЕРНЕТ ИЗТОЧНИЦИ
***
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НАПРАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И
ПОЛИТИКА

Сравнителен анализ на демографската ситуация в областите
София-град и Пловдив
Comparative analysis of the demographics of the provinces of
Sofia-city and Plovdiv
Александрина Гърлянска и Вяра Николова
Aleksandrina Garlyanska and Vyara Nikolova
Софийски университет „Св. Климент Охридски“, бул. Цар Освободител 15
vyaran@uni-sofia.bg, garlyanska@uni-sofia.bg
Ключови думи: София, Пловдив, демография
Абстракт:
Столицата е икономически най-добре развитата област в страната, като през 2018 г. различията с
останалите региони на България остават значителни. Брутният вътрешен продукт на човек от населението
надхвърля двойно средния за страната, а заплатите и доходите на домакинствата са с повече от 1/3 повисоки. В областта има два пъти по-малко домакинства, които живеят в материални лишения или с доходи
под линията на бедност. Водещите икономически показатели се проявяват и на столичния пазар на труда,
където безработицата спада до 2,1% през 2018 г., а заетостта надхвърля 75%. Работната сила е добре
образована с благоприятни фактори за динамиката в средносрочен план. София привлича най-много преки
чуждестранни инвестиции на човек от населението в страната. В резултат на преструктуриране и засилване
на ролята на услугите разходите за придобиване на материални активи леко намаляват, но столицата
остава областта с най-висок обем произведена продукция на човек от населението
Пазарът на труда в Пловдив предоставя едни от най-добрите условия в страната, като областта е с
ниска безработица и висока заетост. Двата показателя се подобряват чувствително през последните години
и допринасят за изпреварващото представяне на Пловдив в сравнителен план. Областта обаче все още има
по-ниски доходи спрямо други водещи икономически центрове, а индикаторите за бедност и материални
лишения са около средните. Инвестициите, особено в индустрията, през последните години са значителни,
което е видимо от високите равнища както на преките чуждестранни инвестиции, така и на разходите за
придобиване на дълготрайни материални активи. За сметка на това обаче в сравнение с други области
усвояването на европейски средства е относително слабо.

14

СБОРНИК С АБСТРАКТИ
Студентска сесия към Международна географска конференция „Геодекада 2020-2030“,
24-26 Ноември 2020, София, България
Въведение
I. Обща характеристика
1.Област София (столица)
2.Област Пловдив
II. Миграционни потоци и развитие на областите
III. Проблеми на двете области и възможни решения
Заключение
Източници:
Naydenov Kl.,
SMART CITIES THE FUTURE OF URBAN PLANNING
August 2018
DOI:10.5593/sgemsocial2018/5.2/S19.025 Conference: 5th SGEM International Multidisciplinary Scientific
Conferences on SOCIAL SCIENCES and ARTS SGEM2018
Katsarski N. ECONOMIC CONVERGENCE IN THE CONTEXT OF OVERCOMING THE INTRA-REGIONAL DISPARTIES
IN BULGARIA August 2019 DOI: 10.18509/GBP.2019.29 Conference: 5th INTERNATIONAL SCIENTIFIC
CONFERENCE GEOBALCANICA 2019
Katsarski N. Factors determining migration of the population June 2019 International Journal of Knowledge
Management 30(6):1729-1733 DOI: 10.35120/kij30061729K
Naydenov Kl., Ivanov M. УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕМОГРАФСКИЯ РИСК В Р БЪЛГАРИЯ – ТЕНДЕНЦИИ И
ПЕРСПЕКТИВИ March 2019, Conference: ГОДИШНИК НА МИННО-ГЕОЛОЖКИЯ УНИВЕРСИТЕТ “СВ.
ИВАН РИЛСКИ”, Том 59, Св. IV, Хуманитарни и стопански науки, 2016
Katsarski N. THE NEW BUSINESS THINKING WITH INTEGRATED REPORTING June 2019
DOI: 10.5593/sgem2019/5.3/S21.108 Conference: 19th SGEM International Multidisciplinary Scientific
GeoConference EXPO Proceedings
Naydenov Kl.,THE IMPACT OF THE REGIONAL POLICY ON THE LOCAL ECONOMY THE BULGARIAN CASE August
2019 DOI: 10.18509/GBP.2019.57 Conference: 5th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
GEOBALCANICA 2019
www.regionalprofiles.bg
www.nsi.bg
***
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Демографско поведение на населението в Северозападен район
на България – тенденции и перспективи
Demographic behaviour of the population of the North-western
region of Bulgaria – tendencies and perspectives
Димитрина Кипърлиева и Полина Иванова
Dimitrina Kiparlieva and Polina Ivanova
Софийски университет „Св. Климент Охридски“, бул. Цар Освободител 15
mimi_kiparlieva@abv.bg, poli_0209@abv.bg
Ключови думи: демография, население, Северозападен регион; Демографско поведение, население,
Северозападен район
Абстракт:
Изследване на демографкската ситуация на Северозападния регион чрез на анализиране
статистическите данни на региона и оценката на експерти. Основите проблеми на региона са именно
застаряването на населението,емиграцията в чужбина и механичното движение към други части на
страната, безработицата, високият процент на бедност и ниското ниво на образование.
Структура:
Увод
1. Обща картина на Северозападния регион
2. Основни проблеми на Северозападния регион
3. Проекции за решения на проблемите в Северозападния регион
Заключение
Източници:
Милкова ,К. Природно-обществени райони/региони- теоретични фокуси и географски идентичности в
България. София,2017.
Katsarski N. Impact of the Demographic situation on regional security June 2019 International Journal of
Knowledge Management 31(5):1539-1543
Naydenov Kl.,
SMART CITIES THE FUTURE OF URBAN PLANNING
August 2018
DOI:10.5593/sgemsocial2018/5.2/S19.025 Conference: 5th SGEM International Multidisciplinary Scientific
Conferences on SOCIAL SCIENCES and ARTS SGEM2018
Katsarski N. ECONOMIC CONVERGENCE IN THE CONTEXT OF OVERCOMING THE INTRA-REGIONAL DISPARTIES
IN BULGARIA August 2019 DOI: 10.18509/GBP.2019.29 Conference: 5th INTERNATIONAL SCIENTIFIC
CONFERENCE GEOBALCANICA 2019
Katsarski N. Factors determining migration of the population June 2019 International Journal of Knowledge
Management 30(6):1729-1733 DOI: 10.35120/kij30061729K
Naydenov Kl., Ivanov M. УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕМОГРАФСКИЯ РИСК В Р БЪЛГАРИЯ – ТЕНДЕНЦИИ И
ПЕРСПЕКТИВИ March 2019, Conference: ГОДИШНИК НА МИННО-ГЕОЛОЖКИЯ УНИВЕРСИТЕТ “СВ.
ИВАН РИЛСКИ”, Том 59, Св. IV, Хуманитарни и стопански науки, 2016
Katsarski N. THE NEW BUSINESS THINKING WITH INTEGRATED REPORTING June 2019
DOI: 10.5593/sgem2019/5.3/S21.108 Conference: 19th SGEM International Multidisciplinary Scientific
GeoConference EXPO Proceedings
Naydenov Kl.,THE IMPACT OF THE REGIONAL POLICY ON THE LOCAL ECONOMY THE BULGARIAN CASE August
2019 DOI: 10.18509/GBP.2019.57 Conference: 5th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
GEOBALCANICA 2019
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Katsarski N. Factors determining migration of the population June 2019 International Journal of Knowledge
Management 30(6):1729-1733 DOI: 10.35120/kij30061729K
Регионален план за развитие на Северозападен район за периода 2014-2020г.“
НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ 2019, https://www.nsi.bg/sites/default/files/files/publications/DMGR
2019.pdf
Национален статистически институт - https://www.nsi.bg/?fbclid=IwAR364wK20plOW2uqVNtmsdURwuD4XX
gz1R13UTMsXuAfWtdOgyEqk8Z_gsA
ИНФОСТАТ - https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=1
***
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Сравнителен анализ на местното и регионалното развитие на
община Видин и община Петрич
Comparative analysis of the local and regional development of Vidin
municipality and Petrich municipality
Елина Стефанова
Elina Stefanova
Софийски университет „Св. Климент Охридски“, бул. Цар Освободител 15

Ключови думи: Сравнителен анализ, Петрич, Видин
Абстракт:
Сравнителеният анализ покрива две общини в България, а именно: Видин и Петрич. Методологията,
която е използвана, включва анализ, интерпретация и дедукция на на данни от официални източници – НСИ,
Министерство на труда и социалната политика, Министерство на образованието, действащи национални и
областни стратегии, програми, планове и отчети на общини, и областите в региона, анализи на официални
източници. Настощият доклад се фокусира върху основните проблеми в двете общини, като се търсят и
възможностите за тяхното решение. Впечатление прави общото географско положение в близост до две
граници, а в същото време се търси и различното икономическо, социално и демографско различие, като
се очертаят бъдещите тенденции на развитие.
Структура:
Въведение
1. Географско положение и граници на община Петрич и община Видин
2. Икономическо състояние на община Петрич и община Видин
3. Развитие на социалната сфера и човешките ресурси
4. Инфраструктурно развитие, свързаност и достъпност на територията на общините
5. SWOT анализ на община Петрич и Община Видин
Заключение
Източници
Източници:
Naydenov Kl., SMART CITIES - THE FUTURE OF URBAN PLANNING August 2018 DOI:10.5593/sgem
social2018/5.2/S19.025 Conference: 5th SGEM International Multidisciplinary Scientific Conferences on
SOCIAL SCIENCES and ARTS SGEM2018
Katsarski N. ECONOMIC CONVERGENCE IN THE CONTEXT OF OVERCOMING THE INTRA-REGIONAL DISPARTIES
IN BULGARIA August 2019 DOI: 10.18509/GBP.2019.29 Conference: 5th INTERNATIONAL SCIENTIFIC
CONFERENCE GEOBALCANICA 2019
Katsarski N. Factors determining migration of the population June 2019 International Journal of Knowledge
Management 30(6):1729-1733 DOI: 10.35120/kij30061729K
Naydenov Kl., Ivanov M. УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕМОГРАФСКИЯ РИСК В Р БЪЛГАРИЯ – ТЕНДЕНЦИИ И
ПЕРСПЕКТИВИ March 2019, Conference: ГОДИШНИК НА МИННО-ГЕОЛОЖКИЯ УНИВЕРСИТЕТ “СВ.
ИВАН РИЛСКИ”, Том 59, Св. IV, Хуманитарни и стопански науки, 2016
Katsarski N. THE NEW BUSINESS THINKING WITH INTEGRATED REPORTING June 2019 DOI:
10.5593/sgem2019/5.3/S21.108 Conference: 19th SGEM International Multidisciplinary Scientific
GeoConference EXPO Proceedings
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Naydenov Kl.,THE IMPACT OF THE REGIONAL POLICY ON THE LOCAL ECONOMY THE BULGARIAN CASE August
2019 DOI: 10.18509/GBP.2019.57 Conference: 5th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
GEOBALCANICA 2019
ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ПЕТРИЧ 2014 - 2020 г.
РЕГИОНАЛЕН АНАЛИЗ СЕВЕРОЗАПАДЕН РЕГИОН 2013 – 2020г.
https://www.nsi.bg/
https://bg.wikipedia.org
***
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Зелен град – Сан Франциско – възможности и перспективи за
развитие на градската инфраструктура
Green city – San Francisco – opportunities and prospects
for development of urban infrastructure
Елисавета Стоев
Elisaveta Stoev
Софийски университет „Св. Климент Охридски“, бул. Цар Освободител 15
eli_vani@abv.bg
Ключови думи: зелен град, устойчиво развитие, кръгова икономика, устойчив град, еко град
Абстракт:
Процесите на глобализация, ускореното икономическо развитие и технологичния прогрес, на
който сме свидетели през последните десетилетия, създават редица предизвикателства пред планирането
на развитието на градската инфраструктура.
Днес повече от половината от населението на Земята живее в градовете, а по прогнозни данни на ООН, до
2050 г. 68% ще бъде дела на градското население. В последните няколко години концепции, свързани с
устойчиво развитие на градовете (зелени градове, интелигентни градове), стават все по-актуални в
процесите и политиките на градоустройствено планиране.
В настоящия доклад ще бъде разгледана концепцията за развитие на зелен град, като начин за
постигане на устойчиво развитие на градските системи, постигане нa баланс между нуждите на града и
прирдоната среда.
Основен акцент в доклада е поставен върху Сан Франциско, като един от водещите световни
примери и модели за развитие на еколого-устойчиви градове. Анализирани са различни практики и модели
в областта на екологичното планиране на инфраструктурата, реализирането на концепцията за зелен град
и постигнатите резултати.
Източници:
Cohen, Nevin. 2011. Green Cities: An A-to-Z Guide. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
Register, Richard. 1987. Ecocity Berkeley: Building Cities for a Healthy Future. Berkeley, CA: North Atlantic Books.
Kahn, M.E. Green Cities: Urban Growth and the Environment; Brookings Institution Press: Washington, DC, USA,
2007.
"Goal 11: Sustainable cities and communities". UNDP. Retrieved 2020-09-22.
San Francisco estuary institute (2020), Green Streets https://www.sfestuary.org/wpcontent/uploads/2017/
04/greenstreets_SFEP.pdf
The 2019 US Cities Sustainable Development Report https://s3.amazonaws.com/sustainabledevelopment.report/
2019/2019USCitiesReport.pdf
The world’s top cities for people and the planet https://www.nationalgeographic.com/environment/urbanexpeditions/green-buildings/sustainable-cities-graphic-urban-expeditions/
Our Green City: San Francisco’s Eco-Revolution https://aaasolutions.com/blog/san-francisco-the-green-city/
***
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Информационна сигурност в корпорациите – основни проблеми
и решения
Information security at corporations – main problems and decisions
Женета Петрова
Zheneta Petrova
Софийски университет „Св. Климент Охридски“, бул. Цар Освободител 15,
jeneta.petrova@abv.bg
Ключови думи: сигурност, информация, проблеми, решения
Абстракт:
Настоящата статия представя проблемите, пред които се изправя всяка една корпорация в
ежедневието си, свързани със сигурността на информационния ресурс, като представя и начини за
решаване на проблемите в този сектор.
Методите, използвани в статията са общозначими и признати, като анализ, синтез, събиране на
данни, валидност. Проведено е проучване, което доказва, че корпорациите в България не влагат
достатъчно средства в сигурността на информационните си ресурси и тяхната конфиденциална
информация е под постоянен риск.
Резултатите, които са получени защитават тезата, че информационната сигурност в страна като
България е слабо защитена и е необходимо предприемането на мерки за повишаване нивата и способите
за защита на информацията в корпоративните организации.
Информацията е основен актив на съвременните бизнес организации. Запазването на
конфиденциалност, достъпност и автентичност на информацията са задължителен елемент в развитието на
концепциите за корпоративен бизнес. Засиленото прилагане и използване на нови технологии определя и
актуалността на проблемите, свързани с осигуряването на безопасност при работа с данни.
Структура:
Въведение
1. ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ В ИНФОРМАЦИОННАТА СИГУРНОСТ НА КОРПОРАЦИИТЕ
2. НАЧИНИ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ, СВЪРЗАНИ С ИНФОРМАЦИОННАТА СИГУРНОСТ В
КОРПОРАЦИИТЕ
Заключение
Източници
Източници:
Денчев С. – „Информация и сигурност“
Katsarski N. Impact of the Demographic situation on regional security June 2019 International Journal of
Knowledge Management 31(5):1539-1543
Naydenov Kl. SMART CITIES - THE FUTURE OF URBAN PLANNING August 2018 DOI: 10.5593/sgemsocial
2018/5.2/S19.025 Conference: 5th SGEM International Multidisciplinary Scientific Conferences on SOCIAL
SCIENCES and ARTS SGEM2018
Димов П. - „Средства за защита на информационната сигурност в корпорациите“
Katsarski N. Factors determining migration of the population June 2019 International Journal of Knowledge
Management 30(6):1729-1733 DOI: 10.35120/kij30061729K
Домозетов, Хр.– „Човешки фактори и информационна сигурност“
Encyclopedia by Kaspersky
***
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Регионален анализ на община Русе и община Варна
Regional analysis of Rousse municipality and Varna municipality
Никол Панайотова
Nikol Panayotova
Софийски университет „Св. Климент Охридски“, бул. Цар Освободител 15

Ключови думи: Регионален анализ, община Русе, община Варна
Абстракт:
Търсенето отговорите на въпросите: какво е бъдещето на общините в България? В каква посока се
движат тези териториални системи? Съществуват ли варианти за социално-икономическото им
надграждане? е необходимо да разгледаме някои определящи по-нататъшния сценарий за развитие на
страната, било то надежден или пък негативен, ще използваме основни методи и модели за регионален
анализ на дадени общини, а именно – Русе и Варна. Аналогично показателите, които се изследват биват
икономически и социални. В първата графа попадат природните ресурси на региона, пазара на труда,
доходите на пребиваващото население, различните видове инфраструктура и т.н. Редом с тях са и
социалните, в това число – демографска характеристика, така важните здравеопазване и образование и
екологичния статус на околната среда.
Структура:
Увод.
1. Обща характеристика на общините Русе и Варна.
2. Икономически показатели на общините Русе и Варна.
3. Социални показатели на общините Русе и Варна.
Заключение.
Източници.
Източници:
Naydenov Kl., SMART CITIES - THE FUTURE OF URBAN PLANNING August 2018 DOI:10.5593/sgem
social2018/5.2/S19.025 Conference: 5th SGEM International Multidisciplinary Scientific Conferences on
SOCIAL SCIENCES and ARTS SGEM2018
Katsarski N. ECONOMIC CONVERGENCE IN THE CONTEXT OF OVERCOMING THE INTRA-REGIONAL DISPARTIES
IN BULGARIA August 2019 DOI: 10.18509/GBP.2019.29 Conference: 5th INTERNATIONAL SCIENTIFIC
CONFERENCE GEOBALCANICA 2019
Katsarski N. Factors determining migration of the population June 2019 International Journal of Knowledge
Management 30(6):1729-1733 DOI: 10.35120/kij30061729K
Naydenov Kl., Ivanov M. УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕМОГРАФСКИЯ РИСК В Р БЪЛГАРИЯ – ТЕНДЕНЦИИ И
ПЕРСПЕКТИВИ March 2019, Conference: ГОДИШНИК НА МИННО-ГЕОЛОЖКИЯ УНИВЕРСИТЕТ “СВ.
ИВАН РИЛСКИ”, Том 59, Св. IV, Хуманитарни и стопански науки, 2016
Katsarski N. THE NEW BUSINESS THINKING WITH INTEGRATED REPORTING June 2019 DOI:
10.5593/sgem2019/5.3/S21.108 Conference: 19th SGEM International Multidisciplinary Scientific
GeoConference EXPO Proceedings
Naydenov Kl.,THE IMPACT OF THE REGIONAL POLICY ON THE LOCAL ECONOMY THE BULGARIAN CASE August
2019 DOI: 10.18509/GBP.2019.57 Conference: 5th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
GEOBALCANICA 2019
https://www.mrrb.bg/static/media/ups/articles/attachments/d747ca682ac1a70380428fd1dc664fb3.pdf
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0_(%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%
D0%B0)#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Bulgaria_Varna_Municipality_geographic_map_bg.svg
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http://www.journey.bg/bulgaria/map.php?region=25
http://www.journey.bg/bulgaria/map.php?region=14
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B5_(%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0_(%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%
D0%B0)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0
https://infostat.nsi.bg/
https://www.regionalprofiles.bg/var/docs/Profiles_2019/Regional_Profiles_2019_BG.pdf
https://www.eufunds.bg/sites/default/files/uploads/oprd/docs/201906/0_SIA%2001%2002052019_MRRB_SRP.pdf
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80 години от подписването на Крайовската спогодба.
Преселението на севернодобруджанци през 1940 г.
80 years since the signing of the Craiova Agreement.
The resettlement of northern Dobrudzha residents in 1940
Станислав Димитров, Жаклина Симеонова,
Stanislav Dimitrov, Jacqueline Simeonova,
ШУ „Епископ Константин Преславски“,
panchev1995@abv.bg
Ключови думи: Добруджа, Крайовска спогодба, преселение
Абстракт:
Добруджа е историко-географска област, разположена в североизточната част на Балканския
полуостров, заемаща площ от 23 232 кв.км. Територията и е поделена между Румъния и България, като поголямата и част попада в обхвата на северната ни съседка (15 623 кв.км.).
Учените са на мнение, че името „Добруджа” е свързано с владетелят на Добруджанското
десподство от XIV в. – деспот Добротица.
В исторически план областта може да се определи като „люлката на България”. Според
наложеното мнение, през далечната 681 г. Аспарух основава държава, наследници, на която сме ние,
именно на територията на днешна Добруджа. След като се установяват тук, аспаруховите българи заварват
т.нар. „славяни”, преселили се от Карпатите през V-VI в., както и останки от племената на траките. Заедно с
тях започва процесът на изграждане на българската държавност и българската нация.
До началото на XX в. основният етнос, населяващ областта, са българите. Други доминиращи етнически
групи на територията са татарите, които се заселват трайно по времето на Второто Българско царство и
Османското (или турското) робство, както и османците (или турците), които се настаняват след
установяването на османската власт и ликвидирането на българската държава в края на XIV – началото на
XV в.
След Руско-османската война през 1877-1878 г. (наречена Освободителна за България) и
последвалите Санстефански и Берлински мирни договори от същата година, Добруджа е разделена на две
части от Великите сили, и в частност от Руската империя, която нетърпеливо чака удобен момент да си
върне Южна Бесарабия, изгубена по времето на Кримската война (1853-1856). Така, за сметка на нея,
Северна Добруджа е откъсната от България и е дадена като компенсация на Румъния за участието и във
войната, а Южна Добруджа (7609 кв.км.) е присъединена към Княжеството. По този начин възниква т.нар.
Добруджански въпрос, който става основен проблем в българо-румънските отношения в следващите
десетилетия.
До Балканската война не настъпват сериозни усложнения между двете държави поради
пасивността на българската дипломация, която е обърнала поглед най-вече към Македония. Това засилва
асимилаторската политика от страна на Румъния в Северна Добруджа и техните апетити за разширяване на
територията на юг в областта все повече нарастват. Така се стига до Междусъюзническата война през 1913
г., която поставя България в неблагоприятно положение и води държавата ни до първата национална
катастрофа. Докато българската армия се бие на юг срещу Сърбия и Гърция, румънската войска напада
България в гръб, завладявайки Южна Добруджа и през Дунав достига до околностите на София. Това води
до капитулацията на Българското Царство и новото статукво на Балканите е узаконено от Букурещкия
мирен договор, който предава и Южна Добруджа на северните ни съседи. За кратко ситуацията се променя
през Първата световна война, когато нашите войски, заедно с турските, разбиват съюзните румъно-рускосръбски части на Добруджанския фронт.
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След края на Първия световен конфликт и подписването на Ньойския мирен договор през 1919 г.
обаче е решено отново Южна Добруджа да остане в пределите на Румъния. Това продължава до 1940 г.,
когато е подписана Крайовската спогодба между двете балкански страни, с която южната част е върната
на Царство България по мирен път. В периода 1919-1940 г. румънската власт извършва масови репресии над
българското население, като им отнема имоти, затваря училища, читалища, църкви и др., а по-будните
жители са ликвидирани или са хвърляни по затворите. Немалка част от българите решават постепенно и
нелегално да преминават границата към старата родина, но по-голямата част остават и се борят срещу
несправедливостите на времето. Това продължава до подписването на посочения договор по-горе. Една от
клаузите му е размяната на българското население от Северна Добруджа за румънските колонисти в
южната част.
Подписването на спогодбата предизвиква двупосочни емоции у хората – българите от Южна
Добруджа ликуват, че най-сетне са се оттървали от румънския гнет, докато душите на севернодобруджанци
се свиват от тревога и мъка, защото те ще трябва бързо да напуснат бащините си огнища и да се преселят
в България.
Източници:
История на Добруджа, т.1, Фабер, В. Търново, 2011
История на Добруджа, т.2 : Средновековие, Фабер, В.Търново, 2004
История на Добруджа, т.4 : 1878-1944, Фабер, В.Търново, 2007
Кемилев, А., Преселението на северно-добруджанските българи презъ 1940 година, С., 1941
Райчевски, С., Бежанство и преселвания на добруджанските и таврийските българи 1913 – 1994, С., 2005
Райчевски, С., Крайовската спогодба между прагматизма и емоциите, С., 2020
***
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Подобряване на процеса на оценяване на служителите в
Химикотехнологичен и металургичен университет
Improving the process of evaluation of employees at the University
Chemical Technology and Metallurgy
Теодора Димитрова
Teodora Dimitrova
Софийски университет „Св. Климент Охридски“, гр. София, бул. „Цар Освободител“15,
teodora.simeonova.dimitrova@gmail.com
Ключови думи: атестация, трудово представяне, оценяване на труда, висши училища,
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Абстракт:
Темата за ефективността от оценяване на служителите във висшите училища е сред тези теми,
които са били актуални вчера, актуални са днес, ще бъдат актуални и утре. В бързоразвиващото се глобално
общество системите за оценяване на трудовото представяне са от ключово значение за правилното
функциониране на организациите. Особено интересно е да се изследва този процес от гледна точка на
високотехнологичното време, в което живеем. Доколко старите методи за оценяване могат да бъдат
универсални или търсейки подобряване на ефективността на процеса е необходимо внедряването на нов
инстументарум.
Въведение
В настоящото изследване обект е Химикотехнологичния и металургичен университет и неговите системи
за оценяване на трудовото представяне на служителите.
Изложение
Целта на изследването е на основата на проучване на системите за оценяване на служителите във висшите
училища в България да се определи ефективността на използваните системи за атестиране на служителите
във висшите училища и да се подобри процесът на оценяване на служителите в Химикотехнологичния и
металургичен университет.
- Системите за оценяване на трудовото изпълнение в публичния сектор са строго индивидуални за
всяка една институция, но в основата си те имат много пресечни точки.
- Видовете и честотата на оценяване на трудовото представяне на служителите са от изключителна
важност при структуриране на работещата за една организация система за атестиране на
персонала.
- Процесът, методите, критериите и сроковете на атестиране на академичния състав във висшите
училища в България се различават, но в основата си всички вътрешни нормативни документи,
уреждащи тази дейност, са разработени на базата на Закона за висшето образование и Закона за
развитието на академичния състав в Република България.
- В процеса по атестиране на непреподавателския състав във висшите училища в България липсва
основен нормативен документ, регламентиран от Държавата, който да урежда тази дейност.
- Нормативните документи на висшите училища за атестиране на непреподавателския състав са
базирани на Закон за висшето образование, Закон за държавния служител и Наредба за условията
и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация.
- За запазване на качеството на атестационния процес във висшите училища в България след
наложените промени в начините на преподаване, породени от пандемията от COVID – 19, е
необходимо висшите училища да преразгледат правилниците за атестиране на академичния
състав, като обърнат особено внимание на показателя за отчитане на учебната натовареност на
преподавателите.
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Методология
Основните изследователски методи, използвани в изследването, са:
- Анализ на теоретична литература по въпросите за оценяването на труда на служителите в
организациите – методите, инструментите и особеностите;
- Case study: Системата за оценяване на служителите в Химикотехнологичния и металургичен
университет;
- Контент-анализ на вътрешните нормативни документи на пет държавни висши училища в
България;
- Анкета на тема „Атестиране на непреподавателския персонал на ХТМУ“
Резултати
Представените резултати в статията ще отразяват направеното изследване по отношения на
оценката на ефективността от оценяване на служителите във висшите училища. Резултатите в настоящата
статия ще бъдат насочени към широк кръг от потенциални ползватели, както към органите на управление
на висшите училища, така и като цяло към образователните институции в България.
Заключение
Атестирането на служителите във висшите училища в България е от изключително значение за нивото на
висшето образование. Ако висшето образование е продуктът, който желаем да „продадем“, то за нас е
важно служителите, които предоставят услуги в полза на „продажбата“ да бъдат точно най-правилните за
определената длъжност.
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Охридски“, 2014, достъпен на 10.11.2020 г. https://www.researchgate.net/publication/312147614_
UPRAVLENIE_NA_COVESKITE_RESURSI_ucebnik
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последно изм. и доп. ДВ бр. 17 от 25 февруари 2020 г., достъпен на 10.11.2020 г.
https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135680028
Методика за провеждане на атестация на служителите в БАН, приета от ОС на БАН на 15.07.2013 г., достъпна
на 10.11.2020 г. http://www.math.bas.bg/atest/2014/2-Metodika-atestacia-BAN-15.07.2013.pdf
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Константин Преславски“ приет на 29.11.2019 г., достъпен на 10.11.2020 г. http://shu.bg/sites/
default/files/rektorat/pravilnici/pravilnik-atest-admitehnpersonal.pdf
Правилник за атестиране на академичния състав на ХТМУ, приет на заседание на АС на ХТМУ на 17.07.2013
г., достъпен на 10.11.2020 г. https://uctm.edu/downloads/norm_doc/2017/Prav_za_atest_AS.doc
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edu/downloads/SOKO.pdf
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Анализ на средното образование в област Видин
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Абстракт:
The current research aims to analyze the quantitative and qualitative dimension of secondary education in the
most depopulated and economically underdeveloped district in Bulgaria - Vidin. The article examines the
demographic, social, economic and educational indicators of the district. The analysis and assessment are based
on the chronological results of the exams at the end of each school stage in the field, as a reference value is
considered the internal dynamics of the exam performance.
Източници:
Актуализирана Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012
– 2030 г.)
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София, 2016. МОН http://copuo.bg/upload/docs/2016-12/book_2016_web.pdf;
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Европа: втора научна конференция с международно участие по повод 80- годишния юбилей на
акад. Тодор Николов”, В. Търново, 2011, Ред. Стела Дерменджиева и др. В. Търново: Изд. „Ивис“,
2012
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ефективно управление и функциониране XVI-th National Conference „Natural Sciences 2018” с
международно участие, NCNS 2018, Шумен, 2018
Станев, Ст., Мирчева, В. и др., Образование за всички (състояние и проблеми) – научен доклад, НИО, София,
2019
Тематичен преглед на националната образователна политика, Организация за икономическо
сътрудничество и развитие – Център за сътрудничество със страните кандидатки, 2012
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НАПРАВЛЕНИЕ ТУРИЗЪМ

Аспекти на туристическото преживяване в София: Проучване на
иновативни градски турове през погледа на потребителите
Aspects of the tourist experience in Sofia:
A study of innovative city tours from a customers’ perspective
Антоний Славинов Иванов, Георги Славинов Иванов, Яна Тодорова Чучуранова
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Абстракт:
Докладът представя проучване на градски турове в град София и предоставеното в тях
преживяване, изследвано чрез онлайн отзивите на потребители, публикувани в TripAdvisor. Фокусиран е
върху четири обиколки, които представляват иновация в този вид туристически продукт на територията на
София. Методологията на доклада следва предишно проучване, което обхваща по-кратък период от време.
Чрез качествен анализ на отзиви от TripAdvisor, публикувани през 2017 и 2019 година, се потвърждават петте
идентифицирани аспекта на туристическото преживяване, а именно: 1) гидът с неговите умения и личностни
характеристики; 2) приятно учене и задълбочено разбиране; 3) досег с местната среда и откривателство; 4)
забавление и неформално общуване; 5)свобода и гъвкавост.
Източници:
Пенкова, Д. Урбанизация, глобализация и градски туризъм. Втора Балканска научна конференция „Науката,
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Благоевград, с. 446-456, ISSN1313-5236, 2008
Baker, V., The rise of the 'free' city tour, The Guardian, 12 June 2013.
Coelho, M. d. F., Gosling, M. d. S., Almeida, A. S. A. Tourism experiences: Core process of memorable trips, Journal
of Hospitality and Tourism Management, 37, 11–22., 2018.
Dogramadjieva, E., Mitova R., Petkova E., Innovative Guided Tours of Sofia City as a Tourist Experience: Analysis
of Customers’ On-Line Reviews. International Conference “Get Ready for iGeneration: Contemporary
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