
 

  
  

 

С Т А Н О В И Щ Е 

 

Изготвил становището: доц. д-р Еленита Кирилова Великова, научна 

специалност 05.02.18 „Икономика и управление (туризъм)”, катедра 

„Икономика на туризма”, УНСС 

Автор на дисертационния труд: Христос Амирадис 

Тема на дисертационния труд: Стратегия за устойчиво развитие и 

промоция на Гърция като туристическа дестинация 

 

Настоящото становище е изготвено въз основа на Заповед № 

2573/15.11.2022 г. на Ректора на ЮЗУ „Неофит Рилски” и в съответствие с 

изискванията на ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ и Вътрешните правила за развитие 

на академичния състав на ЮЗУ „Неофит Рилски”.  

 

І. Общо представяне на дисертационния труд 

Дисертационният труд е разработен в обем от 373 страници, от които 

109 страници са приложения, 5 страници списък на таблиците и фигурите 

и 33 страници списък на използваната литература. Библиографската 

справка е съставена от 448 източници на английски език, включително 

интернет източници. Впечатляващият им брой коректно отразява 

използваните и цитираните източници. Изследването включва 74 фигури, 

68 таблици и 4 приложения. В структурно отношение трудът е съставен от 

три глави, увод и заключение. В тях последователно са разгледани 

теоретичните основи на изследванията, свързани с туризма, устойчивото 

развитие и промоцията на туристическите дестинации, методологическите 

въпроси на изследваните обект и предмет и е разработена стратегия за 

устойчива дестинация и промоция на туризма чрез сътрудничество със 

заинтересованите страни конкретно за дестинация Гърция. Приложенията 

допълнително потвърждават задълбочената изследователска работа на 

докторанта. 

 

ІІ. Преценка на формата и съдържанието на дисертационния труд 

Общата ми преценка за формата и съдържанието на дисертационния 

труд е много добра. Темата му е формулирана добре. Актуалността е ясно 

обоснована, от гл.т. на това, че масовизацията на туристическите дейности 

и превръщането на туризма в глобален социално-културен феномен е 

свързано с оперирането в изострена конкурентна среда, което е 

предпоставка, дестинациите да търсят възможности за устойчиво 

планиране, развитие и промоциране. Докторантът предлага концептуална 



рамка на стратегия и план за устойчиво развитие и промоция на 

дестинация Гърция. Направените изследвания са от значителен интерес, 

тъй като устойчивото управление на дадена дестинация е предпоставка за 

нейното успешно промоциране и развитие в бъдеще. Постоянният стремеж 

към икономически растеж създава редица изкривявания в много 

икономически сектори, в т.ч. и туризма. Изследователската теза, предметът 

и обектът на изследване са правилно определени, целта и задачите са 

коректно изведени, като прецизно отразяват извършената изследователска 

работа от докторанта. Със своите достойнства се отличават методологията 

на изследването и възприетите ограничения. Използваният методически 

инструментариум позволява ясното доказване на тезата на 

дисертационното изследване и решаването на поставените задачи. 

Изследваният научен проблем е ясно изложен в теоретичен, 

методологически и приложен аспект. Изложението и използваната 

литература показват, че докторантът се е запознал със значителен брой 

литературни източници. Стилът на дисертацията също е много добър.  

На структурата на дисертационния труд може да се даде висока 

оценка. Логично началото на дисертационния труд започва с проследяване 

развитието на туризма като социокултурен феномен, като въз основа на 

анализа на системната криза е обоснована нуждата от устойчивост. 

Логично е проследена теорията на промоцията във връзка с устойчивото 

развитие на туризма и са изведени добрите практики в това отношение. 

Може да се обобщи, че в първа глава ясно са изложени основните термини, 

използвани в изследването, като е налице критичен анализ и собствена 

позиция на докторанта. Методологическите аспекти на изследването се 

базират на анализ на данни в две направления: устойчиво развитие и 

устойчиво промотиране, като за основа е избрана Теорията на модела на 

жизнения цикъл на туристическата зона (TALC). Анализът на 

устойчивостта се провежда в районите на гръцката административна 

пространствена сегрегация. Детайлно са анализирани всички променливи 

от избрания модел за петдесетте и една префектури (ниво NUTS III) и 

тринадесетте региона (ниво NUTS II) в Гърция. Това дава възможност за 

извеждане на конкретни насоки за устойчиво развитие, които са прегледно 

систематизирани. Количественият и качественият анализ за оценка на 

степента на устойчивост на промоцията се извършва на регионално ниво 

(Ниво NUTS II). Методологическите въпроси на дисертацията правилно 

завършват с извеждането на резултати, които служат за основа за 

разработването на стратегия за устойчиво развитие и промоция за всяка 

префектура в Гърция чрез участието на заинтересованите страни. Анализът 

на теорията на заинтересованите страни гарантира насърчаването на 

устойчивото развитие в туристическата индустрия чрез обединяване на 

измеренията на глобалното управление, инфраструктурата, 

биоразнообразието, веригата за доставки, отпадъците, природните ресурси 



и социално-културното управление. Стига се до извода, че управлението 

на устойчивата туристическа дестинация може да се разглежда като 

основен инструмент за постигане на устойчиво развитие на туризма. 

Всичко това служи като основа за разработване на стратегически план за 

развитие на туризма в Гърция и модел за организацията и управлението 

му. Преведените резултати доказват основната теза на дисертационното 

изследване и потвърждават неговите хипотези. Направените изводи и 

изведените препоръки също се отличават със своите достойнства и на 

трите равнища на изследването. Безспорно най-ценни от практико-

приложна гледна точка са разработената концептуална схема на стратегия 

за устойчиво развитие на Гърция като туристическа дестинация и 

предложеният последователен и устойчив набор от действия за нейното 

промотиране.  

Авторефератът достоверно възпроизвежда съдържанието на труда. 

Подготвен е в обем от 53 страници компютърно набран текст и е съставен 

от четири части, които се отнасят за общата характеристика на 

дисертационния труд, краткото му изложение, справка за приносите и 

научните публикациите, свързани с него. Справката за приносите, 

представена с дисертационния труд, отразява обективно реалните 

достижения на докторанта. Общо са представени осем публикации. Една 

от публикациите е глава от монография, шест са статии и една - доклад, 

представен на международен научен форум, всички публикации са на 

английски език. Считам, че тези публикации представят реално 

постиженията на докторанта и са достатъчно представителни, за да ги 

огласят пред академичната общност и заинтересованите делови кръгове от 

практиката. 

 

ІІІ. Научни и научно-приложни приноси на дисертационния труд 

Приемам изцяло изведените приноси. Считам, че докторантът 

реално е оценил научните си достижения. Извършеният теоретичен анализ 

позволява дефинирането на понятията и изясняването на особеностите на 

устойчивото развитие и устойчивия туризъм във връзка с разглежданата 

проблематика. Със своя приносен характер се отличава и предложената 

рамка и методология за оценка на устойчивото развитие на дестинация 

Гърция на национално и регионално ниво. Разработеният стратегически 

план за устойчиво развитие на туризма в Гърция, както и конкретните 

действия, които следва да се предприемат за устойчивото й промотиране са 

изключително полезни за бъдещето развитие на дестинация Гърция. 

 

ІV. Обобщена оценка на дисертационния труд и заключение 

В дисертационния труд са поставени ясни цели и задачи, които 

докторант Амойрадис безспорно е постигнал и изпълнил. Практическата 

част е задълбочена, добре аргументирана и добросъвестна. Проучена е 



както съществуващата литература, така и актуални документи в 

изследваната област. Анализите са коректни, препоръките обосновани и 

произтичащи от резултатите на изследването. Докторантът демонстрира 

умения за задълбочен и аргументиран анализ, обобщения и критично 

мислене. Авторефератът съответства на съдържанието на дисертационното 

изследване. Самооценката за научните приноси е точна и отговаря на 

действителните приноси. Христос Амойрадис има сериозни научни 

публикации по темата на дисертацията. Анализираната дисертация 

представлява творческо постижение, което като тематика, теоретични 

обобщения, изводи и препоръки има своето безспорно значение за 

теорията и практиката в туризма.  

Всичко това ми дава основание да предложа на уважаемите 

членове на научното жури да присъдят на Христос Амойрадис 

образователната и научна степен „доктор“ по научна специалност 

Икономика и управление на туризма, професионално направление 3.9 

Туризъм, област на висше образование 3. Социални, стопански и 

правни науки. 

 

 

 

20.12.2022 г.      Изготвил становището: 

Гр. София       /доц. д-р Еленита Великова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

 

STATEMENT OF OPINION 

 

Prepared by: Assoc. Prof. Dr. Elenita Kirilova Velikova, scientific specialty 

05.02.18 "Economics and Management (Tourism)", Department "Economics of 

Tourism", UNWE 

Author of the dissertation: Christos Amoiradis 

Dissertation topic: Strategy for sustainable development and promotion of 

Greece as tourism destination 

 

This statement was prepared on the basis of Order No. 2573/15.11.2022 

of the Rector of the Southwestern University Neofit Rilski and in accordance 

with the requirements of LDASRB, (PP LDASRB and the Internal rules for the 

development of the academic staff of the Southwestern University Neofit Rilski. 

 

I. General presentation of the dissertation work 

The dissertation work is developed in a volume of 373 pages, of which 

109 pages are appendices, 5 pages list of tables and figures and 33 pages list of 

used literature. The bibliography is compiled from 448 sources in English, 

including Internet sources. Their impressive number correctly reflects the 

sources used and cited. The study includes 74 figures, 68 tables and 4 

appendices. Structurally, the work is composed of three chapters, an 

introduction and a conclusion. In them, the theoretical foundations of research 

related to tourism, the sustainable development and promotion of tourist 

destinations, the methodological issues of the researched object and subject have 

been successively examined, and a strategy for a sustainable destination and 

promotion of tourism has been developed through cooperation with interested 

parties specifically for the destination Greece. The applications further confirm 

the thorough research work of the PhD student. 

 

II. Assessment of the form and content of the dissertation 

My overall assessment of the form and content of the dissertation is very 

good. His topic is well formulated. The actuality is clearly justified. The 

massification of tourist activities and the transformation of tourism into a global 

socio-cultural phenomenon is related to operating in a highly competitive 

environment, which is a prerequisite for destinations to seek opportunities for 

sustainable planning, development and promotion. The PhD student proposes a 

conceptual framework of strategy and plan for sustainable development and 

promotion of destination Greece. The conducted research is of considerable 

interest, since the sustainable management of a given destination is a 



prerequisite for its successful promotion and development in the future. The 

constant pursuit of economic growth creates a number of distortions in many 

economic sectors, including tourism. The research thesis, the subject and the 

object of research are correctly defined, the purpose and tasks are correctly 

stated, precisely reflecting the research work carried out by the doctoral student. 

The research methodology and perceived limitations are distinguished by their 

merits. The used methodological toolkit allows the clear proof of the thesis of 

the dissertation research and the solution of the set tasks. The researched 

scientific problem is clearly presented in a theoretical, methodological and 

applied aspect. The presentation and the literature used show that the doctoral 

student has familiarized himself with a significant number of literary sources. 

The style of the dissertation is also very good. 

The structure of the dissertation is also very good. Logically, the 

beginning of the dissertation begins with tracing the development of tourism as a 

socio-cultural phenomenon, and based on the analysis of the systemic crisis, the 

need for sustainability is substantiated. The theory of promotion in relation to 

the sustainable development of tourism has been logically traced and good 

practices in this regard have been identified. It can be summarized that in the 

first chapter, the main terms used in the research are clearly stated, and there is a 

critical analysis and the doctoral student's own position. The methodological 

aspects of the study are based on data analysis in two directions: sustainable 

development and sustainable promotion, with the Tourism Area Life Cycle 

(TALC) theory chosen as the basis. The sustainability analysis is conducted in 

the regions of the Greek administrative spatial segregation. All variables of the 

selected model for the fifty-one prefectures (NUTS level III) and thirteen 

regions (NUTS level II) in Greece are analyzed in detail. This makes it possible 

to derive specific guidelines for sustainable development, which are 

comprehensively systematized. The quantitative and qualitative analysis to 

assess the degree of sustainability of the promotion is carried out at the regional 

level (NUTS II Level). The methodological questions of the dissertation 

properly conclude with the derivation of results that serve as a basis for the 

development of a strategy for sustainable development and promotion for each 

prefecture in Greece through the participation of stakeholders. Stakeholder 

theory analysis ensures the promotion of sustainable development in the tourism 

industry by bringing together the dimensions of global governance, 

infrastructure, biodiversity, supply chain, waste, natural resources and socio-

cultural governance. It is concluded that the management of the sustainable 

tourist destination can be considered as a main tool for achieving sustainable 

tourism development. All this serves as a basis for developing a strategic plan 

for the development of tourism in Greece and a model for its organization and 

management. The translated results prove the main thesis of the dissertation 

research and confirm its hypotheses. The conclusions drawn and the 

recommendations made are also distinguished by their merits at all three levels 



of research. Undoubtedly, the most valuable from a practical and applied point 

of view are the developed conceptual scheme of a strategy for the sustainable 

development of Greece as a tourist destination and the proposed consistent and 

sustainable set of actions for its promotion. 

The abstract faithfully reproduces the content of the work. It is prepared in 

a volume of 53 pages of computer-typed text and is composed of four parts, 

which refer to the general characteristics of the dissertation work, its summary, a 

reference to the contributions and the scientific publications related to it. The 

statement of contributions submitted with the dissertation objectively reflects the 

real achievements of the doctoral student. A total of eight publications are 

presented. One of the publications is a monograph chapter, six are articles and 

one is a report presented at an international scientific forum, all publications are 

in English. I believe that these publications truly represent the achievements of 

the doctoral student and are representative enough to announce them to the 

academic community and interested business circles of the practice. 

 

III. Scientific and scientific-applied contributions of the dissertation work 

I accept the above contributions in full. I believe that the doctoral student 

has really evaluated his scientific achievements. The performed theoretical 

analysis allows the definition of the concepts and the clarification of the features 

of sustainable development and sustainable tourism in relation to the issue under 

consideration. The proposed framework and methodology for assessing the 

sustainable development of destination Greece at the national and regional level 

also stands out with its contribution. The developed strategic plan for the 

sustainable development of tourism in Greece, as well as the specific actions 

that should be taken for its sustainable promotion, are extremely useful for the 

future development of the destination Greece. 

 

IV. Summary evaluation of the dissertation work and conclusion 

Clear goals and tasks are set in the dissertation work, which doctoral 

student Amoiradis has undoubtedly achieved and fulfilled. The practical part is 

thorough, well-argued and conscientious. Both the existing literature and current 

documents in the researched area were studied. The analyzes are correct, the 

recommendations are justified and derived from the research results. The PhD 

student demonstrates skills for in-depth and reasoned analysis, generalizations 

and critical thinking. The abstract corresponds to the content of the dissertation 

research. Self-assessment of scientific contributions is accurate and corresponds 

to actual contributions. Christos Amoiradis has serious scientific publications on 

the topic of the dissertation. The analyzed dissertation represents a creative 

achievement, which, as a topic, theoretical summaries, conclusions and 

recommendations, has its indisputable importance for the theory and practice in 

tourism. 



All this gives me reason to propose to the respected members of the 

scientific jury to award Christos Amoiradis the educational and scientific 

degree "doctor" in the scientific specialty Tourism Economics and 

Management, professional direction 3.9 Tourism, field of higher education 

3. Social, economic and legal sciences. 

 

 

 

Sofia      Signature: 

12/20/2022      /Assoc. Prof. Dr. Elenita Velikova/ 

 


