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От: доц. д-р Катя Емилова Кирилова, Университет за национално и
световно стопанство, катедра „Публична администрация", доцент 
по научна специалност „Организация и управление извън сферата на 
материалното производство (Електронно управление, 
Административно обслужване)", доктор по научна специалност 
05.02.03 Народно стопанство /Регионална икономика и 
администрация/

Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен
„доктор" по научна специалност „ Икономика и управление (селско 
стопанство).

Автор на дисертационния труд: Виолетка Любенова Желева
Тема на дисертационния труд: „Оценки на възможности за развитие на

алтернативни форми на туризъм в област 
Стара Загора"

Основание за представяне на становището: участие в състава на научното жури по 
защита на дисертационния труд съгласно Заповед № 3253 / 07.12.2020 г. на Ректора на 
Тракийски университет.

1. Информация за дисертанта
Докторантката се е обучавала по докторска програма към катедра „Регионално 

развитие", Стопански факултет на Тракийски университет по научна специалност 
„Икономика и управление (селско стопанство)" съгласно Заповед на Ректора на 
Тракийски университет № 371 / 23.02.2017 г. Обучението е осъществено в редовна 
форма. Научни ръководители са доц. д-р Блага Иванова Стойкова и проф. д-р Иван 
Георгиев Иванов.

2. Обща характеристика на представения дисертационен труд
Представеният за становище дисертационен труд е прецизно оформен в обем 

от 253 страници, от които 180 страници основен текст и приложения. Разработката е 
разделена в структурно отношение на увод, три глави, заключение, използвани 
съкращения и литература. Последната се състои от 187 заглавия (хартиени и 
електронни), а в дисертационния труд са включени 41 фигури и 14 таблици.

В съдържателно отношение уводът показва актуалността на изследваната 
проблематика в контекста на развитие на туристическия сектор. В него точно и ясно са 
дефинирани обект, предмет, цел и задачи на научното изследване. В дисертационния 
труд правилно е дефинирана тезата на изследването, като в подкрепа на анализа и
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развитието на изследваните алтернативни форми на туризъм са определени четири 
съставни хипотези, с осем подхипотези.

В първа глава се дават теоретичните основи и предпоставки на изследването. 
Извършен е обстоен преглед на дефинициите и класификациите на алтернативния 
туризъм на български и чуждестранни автори. На база направеното проучване на 
българския и чуждестранен опит и съобразно целите и задачите на разработката, 
авторката дефинира видовете алтернативен туризъм.
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Във втора глава е представена методика за оценка на възможностите за 
развитие на алтернативен туризъм на територията на област Стара Загора. 
Представени са особености на административно-териториалната структура и 
ресурсите в област Стара Загора. Направена е характеристика на общините обект на 
теренните проучвания. Предпоставка за тези анализи е значимостта на формите на 
алтернативния туризъм и прилагането на териториален подход в разработката.

В трета глава е извършен анализ на резултатите от проведеното проучване. 
Дефинираните в изследването хипотези са проверени и резултатите са ясно и 
подробно представени. SWOT анализът на състоянието на алтернативните форми на 
туризъм е основа за дадените от авторката препоръки за развитие на алтернативни 
форми на туризъм в област Стара Загора.

В заключението се дава обобщение на постигнатите резултати.

3. Оценка на получените научни и научно-приложни резултати
В резултат от разработването на дисертационния труд са постигнати желаните и 

необходими резултати в посока дефиниране на конкретни предложения за развитие 
на алтернативни форми на туризъм в област Стара Загора. Намирам основните задачи 
на изследването за изпълнени, а целта на дисертационния труд за постигната. По- 
специално на основата на анализ и оценка на състоянието и възможностите за 
развитие на различни форми на алтернативен туризъм на територията на област Стара 
Загора е предложен конкретен подход и определени мерки за развитие на туризма в 
тази област.

4. Оценка на научните и научно-приложни приноси
Приемам следните научни и научно-приложни приноси на дисертационния 

труд, а именно:

• На основата на проведено в национален и световен мащаб литературно 
проучване са изяснени особеностите, същността и формите на 
алтернативния туризъм;

• Предложена е методика за оценяване на възможностите за развитие на 
алтернативен туризъм на територията на област Стара Загора;

• Разработено и проведено е авторово анкетно проучване за развитието 
на алтернативните форми на туризъм в област Стара Загора, като 
резултатите от него са успешно анализирани в дисертационния труд;

• Дефиниран е конкретен подход за развитие на алтернативни форми на 
туризъм и мерки за неговото изпълнение.
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5. Оценка на публикациите по дисертацията
От документацията е видно, че по дисертационния труд са посочени общо 4 

публикации. Три от тях са статии в списание Trakia Journal of Science, а една от 
публикациите е в резултат от изпълнението на проект в областта на туризма. Всички 
публикации са по темата на дисертационния труд и осигуряват необходимата 
публичност на изследването.

6. Оценка на автореферата
Представеният автореферат точно и пълно отразява целите, задачите и 

структурата на дисертационния труд, както и получените научни и научно-приложни 
резултати.

7. Критични бележки, препоръки и въпроси
Препоръчвам на автора на дисертационния труд да продължи научните си 

изследвания в областта на алтернативните форми на туризъм. Постигнатите резултати 
може да се надградят, като се разшири фокуса и обхвата на анализираните проблеми 
и се изследват нови взаимовръзки и зависимости.

8. Заключение
Считам, че предоставения ми за становище дисертационен труд на Виолетка 

Любенова Желева на тема „Оценки на възможности за развитие на алтернативни 
форми на туризъм в област Стара Загора" за придобиване на образователна и 
научна степен „доктор" отговаря напълно на нормативната уредба и изискванията за 
подобен вид разработки. В него са постигнати описаните по-горе научни и научно- 
приложни резултати. Поради това изразявам своето общо положително мнение и 
препоръчвам на уважаемото научно жури да гласува ЗА присъждане на образователна 
и научна степен „доктор" на Виолетка Любенова Желева по научна специалност 
„Икономика и управление (селско стопанство)".

гр. София
12.01.2021 г.
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