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Каква е Вашата лична мотивация за участие?
Бих искал да споделя своето виждане за приложението на иновациите в
българската икономика, по-конкретно в сферата на туризма. Убеден съм, че
туристическият бранш е от първостепенно значение за българската
икономика и би довел до икономически растеж, ако бъдат приложени
иновационни методи в неговото бъдещо развитие. Това би спомогнало
България да се превърне във водеща страна от Източна Европа в областта
на туризма.
Моля, изразете позицията си по темата, като засегнете следните
аспекти.
Важно е да бъдат приложени политики за подобряване на туристическата
инфраструктура в страната. Държавните институции трябва да се заемат с
инвестиции в приоритетни отрасли като туризма и научно-развойната
дейност, както и за превръщане на иновациите във фактор за икономически
растеж в съвременните икономически условия в страната. Необходимо е да

бъдат създадени благоприятни условия за развитието на туризма в
България. Този отрасъл е основно перо в българската икономика и би
могъл да доведе до икономически растеж и устойчиво регионално
развитие. Иновациите в областта на туризма трябва биха били полезни, ако
са насочени към подобряването на конкурентоспособността на българските
туристически фирми на вътрешния и световния пазар. Това може да се
постигне чрез усъвършенстване на организацията на производството и
продажбата на туристически стоки и услуги. Възможно е да се разгледат
възможности за иновации в сферата на хотелиерството, както и в сферата
на културния и културно-историческия туризъм.
Имате ли предишен опит в областта? Моля, опишете.
През 2014 г. спечелих Първа награда в Националния студентски конкурс за
най-добра разработка на туристическа тематика с проект на тема
"Възможности за иновации в българския туризъм с цел постигане на
икономически растеж". Конкурсът бе организиран от Министерството на
икономиката.

