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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Министър на образованието и науката 
 

 

 №……….………………….        

……………………. 2022 г.   

 

ДО 

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ 

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

 

Д О К Л А Д 

от акад. Николай Денков – министър на образованието и науката 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

 

На основание на чл. чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет 

и на неговата администрация предлагам на Вашето внимание проект на постановление на 

Министерския съвет за откриване на  Научно-внедрителски институт за иновации в туризма 

в структурата на Икономическия университет – Варна. 

Проектът се внася по искане на ректора на Икономическия университет - Варна, въз 

основа на решение на академичния съвет на висшето училище в този смисъл (протокол от 

заседание на АС № 31 от 03.02.2022 г.).  

Съгласно предложението на ректора институтът ще разработва и прилага иновации 

за развитие на туризма чрез научноизследователска дейност и инвестиции в модерна учебно-

тренировъчна база и дигитална инфраструктура. С дейността си ще съдейства за създаване 

на свързаност и взаимодействие между науката, образованието и туристическия бизнес за 
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комерсиализация на резултатите от научните изследвания; трансфер на технологии в 

туристическото обслужване и туристически маркетинг; разработване и внедряване на нови 

модели на туристически бизнес; прилагане на нови подходи за управление на туристически 

предприятия и дестинации; внедряване на съвременни информационни технологии в туризма 

и създаване на нови конкурентоспособни туристически продукти.  

Необходимостта от създаване на института се мотивира от предизвикателствата пред 

развитието на глобалния и локалния туризъм, които изискват иновативни подходи и 

решения, каквито са ускорената дигитализация в бранша, възстановяването на туризма след 

пандемията, нуждата от балансирано регионално развитие и намаляване на сезонността, 

диверсификация на туристическите продукти, създаване и задържане на кадри с нужните 

компетентности. 

В областта на туризма съгласно предложението се открива значимост и потенциал в 

множество аспекти на научно-приложната дейност: прилагане на иновации и намиране на 

иновативни управленски решения в туризма; създаване на нови продукти и бизнеси, 

включително чрез предоставяне на възможност на предприемачи от малкия и средния бизнес 

за концептуално разработване на нови продукти, тестването и внедряването им на пазара; 

консултантска дейност, разработване на стратегии и планове; мониторингова  дейност за 

наблюдение, анализ и оценка на данни за постигане на устойчиво развитие; образователна 

дейност с чуждестранни и външни експерти, изявени специалисти от практиката; 

провеждане на семинари и демонстрации на иновативни продукти и технологии в туризма; 

проектна дейност и създаване и развиване на партньорства с институти, образователни 

институции, бизнес организации в туризма, организации за дигитални технологии и др.  

Научно-внедрителският институт за иновации в туризма ще се състои от три сектора: 

сектор „Иновации, дигитализация и устойчивост в туристическия бизнес“, сектор 

„Управление за устойчиво развитие на туристическа дестинация“ и „Експериментално-

обучителен център за технологии в туристическото обслужване“. Звеното ще се ръководи от 

директор и научен съвет. Ще се финансира от бюджета на висшето училище, от приходи от 

извършени проучвания и анализи за възложители от туристическия бизнес, национални и 

международни проекти, свързани с туризма, дарения и спонсорства. 

Понастоящем Икономическият университет – Варна, включва в структурата си 

четири факултета: Стопански, Управление, Финансово-счетоводен и Информатика; Колеж 

по туризъм и един Научноизследователски институт. Във висшето училище се обучават над 

шест хиляди студенти (6 252) и 187 докторанти, като 1143-ма от тях се подготвят по пет 

специалности от професионално направление 3.9. Туризъм за придобиване на различните 

степени на висшето образование и 28 по докторски програми. Преподавателите по 

дисциплини от специалности в това професионално направление са 35.  
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Предложението за откриване на Научно-внедрителски институт за иновации в 

туризма в структурата на Икономическия университет – Варна, е в съответствие с 

разпоредбата на чл. 26б от Закона за висшето образование. Заявеното намерение е освен 

научноизследователска дейност звеното да извършва и внедрителска дейност, която в 

конкретния случай съгласно предложението се изразява във възложена на института задача 

в краткосрочен план да създаде иновативен кулинарен център с модерна база за здравословна 

кулинария и обучения и реализиране на инвестиционен проект за реконструкция и 

модернизация на сграда на университета за създаване на иновативен обучително-

тренировъчен комплекс за подготовка на кадри в областта на хотелиерството, 

ресторантьорството, туроператорската и турагентската дейност, туристическата анимация и 

др.; в разработване и внедряване на дигитални технологии в обучението, софтуерни продукти 

и платформи за симулация на реална среда.  

Предложеният проект на Постановление не води до въздействие върху държавния 

бюджет, поради което прилагаме одобрена финансова обосновка по чл. 35, ал. 1, т. 4, буква 

„б” от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. 

Проектът е съгласуван с министрите в изпълнение разпоредбата на чл. 32, ал. 1 и 5 и 

6 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, като 

получените бележки и предложения са включени в справка за отразяването им. 

Проектът на постановление и докладът към него са публикувани на интернет 

страницата на Министерство на образованието и науката и на Портала за обществени 

консултации на основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове. 

Във връзка с чл. 28, ал. 2, т. 5 от Закона за нормативните актове не се налага 

изготвянето на справка за съответствие с европейското право, тъй като представеният проект 

не въвежда норми от правото на Европейския съюз. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 8, ал. 4, т. 1 от Устройствения правилник 

на Министерския съвет и на неговата администрация предлагам на Министерския съвет да 

приеме предложения проект на Постановление за откриване на Научно-внедрителски 

институт за иновации в туризма в структурата на Икономическия университет – Варна. 

 

 

АКАД. НИКОЛАЙ ДЕНКОВ 

Министър на образованието 

и науката 


