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1. Сведения за доктурантурата и за докторанта
Редовната докторантура е открита към катедра “Регионално развитие”, Стопански 

факултет, Тракийски университет, със Заповед на Ректора на Тракийски университет 
№371/23.02.2017г„ считано от 01.03.2017 г., със срок три години. Докторантурата е удължена 
е една година със Заповед на Ректора на Тракийски университет №3271/28.11.2019 г., от
01.03.2020 г. до 01.03.2021 г. Докторант Виолетка Любенова Желева е отчислена с право на 
защита със Заповед на Ректора на Тракийски университет (№759/18.03.2020 г.), считано от
25.02.2020 г.

Дисертационният труд е обсъден и насочен за публична защита от разширен катедрен 
съвет при катедра „Регионално развитие”, Стопански факултет, Тракийски университет 
(Протокол №150/13.11.2020). Спазени са процедурните изисквания на Закона за развитие на 
академичния състав в Република България, Правилника за неговото прилагане и Правилника 
за развитие на академичния състав на Тракийски университет. Рецензентите са определени 
на първото заседание на Научното жури на 18.12.2020 г.

Докторант Виолетка Желева е родена през 1988 г. Завършва средно-специално 
образование към Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“, гр. Стара Загора. 
Придобива ОКС „Магистър” по „Икономика на алтернативния туризъм“ в Стопански 
факултет, Тракийски университет. Понастоящем е асистент в катедра „Регионално развитие” 
към Стопански факултет, Тракийски университет.

2. Обща характеристика на дисертацията
В структурно отношение изселването се представя в увод, три глави, заключение, 

литература, приложения. Дисертационният труд е с общ обем 251 страници, като основният 
текст е 180 страници. Цитирани са 187 източника, от които изследвания на български автори 
-  44, на чуждестранни автори -  83. Цитирани са още доклади, нормативни и стратегически 
документи, програми и проекти (общо 19 бр.), 40 WEB сайта на български и световни 
организации. Дисертацията е онагледена е таблици (14) и фигури (41).

Икономическите, социални, културни и екологични предизвикателства, свързани с 
голямата концентрация на посетители при масовия туризъм, както и екстремните 
пандемични условия разширяват интереса към алтернативните форми на туризъм. Става 
въпрос за разработване на форми на устойчив туризъм, които интегрират местното 
население, естествената среда и човешките ресурси на приемащите страни и региони. Това е 
една различна, еколого- и социално-отговорна философия за реализиране на туристическа 
дейност, която от много автори се определя като „добрата“ форма, защитаваща ограничените



ресурси на регионите в дългосрочен план, като в същото време удовлетворява интересите и 
претенциите и на опитни, и на начинаещи туристи.

Така представената за разглеждане дисертация е цялостен труд с подчертан 
изследователски подход и научно-приложен характер именно за нуждите на утвърждаване на 
алтернативния туризъм в един от най-интензивно развиващите се региони в България -  
област Стара Загора. Област Стара Загора става все по-популярна с културно-историческите 
си ресурси за туризъм, а също като част от националната маркетингова кампания за 
насърчаване на балнео- и СПА туризъм, за които има както научни изследвания, така и 
редица стратегически документи на национално и регионално ниво. Това далеч не изчерпва 
обаче ресурсите и възможностите на отделните общини от областта за разгръщане на 
алтернативни форми на туризъм. Така се формира и потребността от по-специално внимание 
на науката, практиката и държавната политика към възможностите за реализиране на 
туристически услуги по устойчив начин, както при утвърдени алтернативни форми, така и 
при такива, които имат перспектива да бъдат разгърнати още по-добр в перспектива.

Във връзка с решаването на тези проблеми, темата на дисертационния труд, обектът, 
предметът, целта и задачите на изследването имат изключителна актуалност и значимост. 
Дисертацията обхваща взаимосвързан кръг от теоретични и практически въпроси на 
алтернативния туризъм с акцент върху формите му именно в област Стара Загора. 
Ограниченият брой научни разработки и публикации, свързани с алтернативния туризъм в 
избрания регион прави дисертационния труд оригинален и навременен.

При разработване на дисертационния труд докторантът се опира на натрупаните 
знания по проблема и творчески ги прилага. Добросъвестно са анализирани литературните 
източници. Дисертацията е много широко изследване, свършена изключително трудоемка 
работа и е обработена значителна по обем информация.

Така представеният дисертационен труд е отклик на потребността да се изследват с 
научен инструментариум проблемите и възможностите за развитие на алтернативни форми 
на туризъм в област Стара Загора.

3. Изследвания и резултати
В логическата си последователност дисертацията започва с увод, който целенасочено 

определя актуалността на проблема в контекста както на световните и национални 
тенденции, така и с поглед към предизвикателствата на съвременния начин на живот и 
култура. Правилно са структурирани целта и логично изведените от нея задачи, предмета, 
обекта, както и тезата. Отличават се и четирите съставни хипотези, с осем подхипотези, 
насочени към изследваните алтернативни форми на туризъм. В първа глава много добре е 
представен дефинитивен преглед на алтернативния туризъм от чуждестранни и български 
автори. Разгледана е същността и съдържанието на отделните форми, като се преминава от 
общото разбиране на алтернативния туризъм към конкретните частни форми на неговото 
проявление. Специално внимание е отделено на класификационните системи и критерии, 
самостоятелен раздел е обособен за избраните за нуждите на изследването форми на 
алтернативен туризъм. Във втора глава е разгърната методологията на научното изследване и 
детайлно са описани приложените методи на изследване. Тук е отнесен и социално- 
икономически анализ на изследваните пет общини и съответните населени места от област 
Стара Загора, с акцент върху туристическите ресурси. Трета глава е конструктивния раздел 
на дисертацията, в който на основата на резултатите от проведените анкети са изведени 
силните и слаби страни, възможностите и заплахите за развитие на алтернативния туризъм. 
Потвърдена е тезата, че съществува неизползван потенциа за развитие на алтернативните 
форми на туризъм. Нещо повече, посочен е и конкретен стратегически подход („агресивен“), 
който да се приложи при разработване на стратегически и програмни документи за развитие 
на алтернативния туризъм в област Стара Загора. Дисертацията завършва със Заключение, 
което обобщава от една страна изводите, отразяващи цялостните резултати от ключовите 
раздели, а от друга страна са направени предложения за конкретни мерки и дейности,
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насочени към използване на потенциала за бъдещото развитие на съответните форми на 
алтернативен туризъм.

Като основни резултати и приноси от направеното изследване в дисертационния труд 
могат да се посочат:

Първо: Концептуално са изяснени и обогатени дефинитивните акценти при 
алтернативните форми на туризъм, проучени в дисертационния труд.

Второ: Разработена е цялостна методолична схема за анализ и оценка на 
възможностите за развитие на алтернативни форми на туризъм, включително е разработена 
авторова анкета, с прилагане на авторово включено наблюдение.

Трето: Извършен е широко обхвтен анализ за равнището на развитие на 
алтернативните форми на туризъм в конкретен регион -  област Стара Загора, което 
повзволява извеждане както на оценки, така и на очаквани перспективи за развитие.

Четвърто: Предложени са конкретни стратегически и оперативни мерки за развитие 
на алтернативните форми на туризъм, които могат да бъдат приложени както на ниво област 
Стара Загора, така и за национален пакет от мерки.

Посочените теоретико-изследователски и приложни приноси могат да бъдат обобщени 
като програма за стратегически стъпки от страна на националните и държавни оторизирани 
органи, в партньорство със заинтересованите страни, за превръщане на алтернативния туризъм, 
вкл. в област Стара Загора в конкурентоспособен сектор, основан на устойчиви практики, както и 
на идейни проекти за алтернативни форми на туризъм.

Разработеният от докторанта автореферат като цяло отговаря на изискванията. 
Представено е точно и ясно съдържанието на дисертационния труд, методите и техниките на 
изследване и приносите в него. Депозиран е списък с публикациите към дисертационния 
труд -  4 публикации, при 3 от които докторантът е единствен автор. Некоректно в 
автореферата е посочена библиографска регистрация на една от публикациите като цитиране 
на автора.

При бъдещи проучвания на факторите за развитие на алтернативния туризъм мога да 
препоръчам да се отчете ролята на пандемичната среда, който разбираемо в дисертацията не 
е засегнат, а също и ролята на финансовото подпомагане за повишаване равнището на 
икономическа и социално-екологична устойчивост.

4. Заключение
Представеният от Виолетка Любенова Желева дисертационен труд е оригинално и 

завършено научно изследване върху състоянието и възможностите за развитие на 
алтернативни форми на туризъм в област Стара Загора. Като имам предвид добре 
обоснованите теоретични и методични подходи, задълбочения анализ, ясно формулираните 
резултати и направените изводи и препоръки считам, че представеният дисертационен труд 
отговаря на изискванията на ЗРАСРБ и Правилника за развитие на академичния състав на 
ТрУ, което ми дава основание да го оценя ПОЛОЖИТЕЛНО.

Всичко това ми дава основание да предложа на почитаемото Научно жури също да 
гласува положително и да присъди на Виолетка Любенова Желева образователната и научна 
степен “доктор” по научната специалност „Икономика и управление (селско стопанство)”, 
професионално направление 3.8. Икономика.

13.01.2021 г. Член на научно жури:..........................
(проф. Юлияна Яркова)
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