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С Т А Н О В И Щ Е 

 

от доц. д-р Венцислав Статев Статев 

член на научно жури, съгласно заповед № 2573/15.11.2022 г., издадена от 

Ректора на ЮЗУ „Неофит Рилски“ - Благоевград  

за дисертационен труд с автор: 

 ХРИСТОС ТЕОФИЛОС АМИРАДИС  

на тема: 

„СТРАТЕГИЯ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И ПРОМОЦИЯ НА ГЪРЦИЯ 

КАТО ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ” 

за  придобиване на образователна и научна степен „доктор” 

Област на висше образование:          3. Социални, стопански и правни науки. 

Професионално направление:             3.9. Туризъм. 

Научна специалност:   Икономика и управление на туризма. 
 

Представеният за становище дисертационен труд със заглавие „Стратегия за 

устойчиво развитие и промоция на Гърция като туристическа дестинация” 

представлява задълбочено авторско изследване в областта на жизнеспособността на 

туризма в Гърция, с оглед поддържане устойчивост на икономическия му растеж. 

Авторът, Христос Теофилос Амирадис, редовен докторант към катедра „Туризъм” 

при Стопански факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски” - Благоевград, е направил 

успешен опит да защити тезата, че за постигане на устойчиво развитие на туризма 

като икономическа дейност се изисква системен подход, базиран на ефективно 

стопанско управление, актуални източници за емпирична информация и работещи 

екологични практики. Адекватното стратегическо планиране на туристическата 

дейност, като част от стопанското управление като правило максимизира социално-

икономическите ползи от дейността на регионално ниво, изразяващи се в съхранено 

и за бъдещи поколения културно историческо наследство и минимизирано 

отрицателното въздействие на туризма като стопанска дейност върху околната 

среда. 

 

Настоящото становище съдържа обобщена оценка на дисертационния труд в две 

основни направления, а именно: структурно и приносно. В структурното 

направление са разгледани въпросите, свързани с актуалността, съдържанието, 

структурата, научния стил и техническото оформление на дисертационния труд. 

Обърнато е внимание и на разработения автореферат. В приносното направление се 

прави оценка на реално постигнатите научно-приложни резултати, формулирани са 

препоръки и е формирано крайно становище, относно качеството на дисертационния 

труд.  

http://www.ue-varna.bg/uploads/zras/Stan_sibile.pdf
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I. Структурни особености на дисертационния труд. 

 

1. Актуалност и съдържание – Живеем в съвремие, в което изобилието и 

достъпността до информация е без аналогия в човешката история. 

Използването на тази информация може да бъде в различни направления: 

в т.ч. в стратегическото планиране в процеса на вземане на решения; 

пространствено планиране в т.ч. и на туристически дестинации 

/държава, регион/; различни дялове на общата икономическа теория в 

т.ч. макроикономика. В този контекст на разсъждения, докторант Христос 

Теофилос Амирадис е направил успешен опит да фокусира научното си 

изследване върху възможностите за устойчивото развитие и промоция на 

Гърция като туристическа дестинация с акцент туристическото 

натоварване на гръцките региони, използвайки като научен 

инструментариум в своето изследване „Теорията за жизнения цикъл на 

туристическия район (TALC)“. Предмет на рецензирания труд са 

подходите за повишаване на устойчивостта в развитието на Гърция като 

туристическа дестинация и нейното популяризиране чрез разработване на 

комплексен стратегически план. 

2. Структура – Изложението на дисертационния труд следва класическата 

структура от увод, изложение в три глави и заключение. Обемът на 

разработката е 373 стандартни страници, от които 232 страници основен 

текст и 33 страници библиографска справка. Използвани са 448 

литературни източника на утвърдени автори /в т.ч. електронни 

източници/ по разглежданата тематика. Използваната литература основно 

е на английски и гръцки езици. След библиографската справка са 

намерили място четири броя приложения със съдържателни таблици и 

фигури, които успешно илюстрират, обобщават и систематизират 

информацията, съдържаща се в изложението. Дисертационният труд се 

характеризира с лесно разбираема логическа структура и задълбоченост 

на изследването. Дисертацията има ясно формулирани теза, обект, 

предмет, цел и задачи. Разписаните задачи са адекватни от гледна точка 

на поставената цел, а обектът и предметът на дисертационния труд са 

подходящо подбрани. Към тези констатации се добавят оригиналност на 

изследването, висока степен на проникване в същността на разглежданата 

проблематика и адекватно подбран методичен апарат, които взети заедно 

са спомогнали за успешното доказване на основната изследователска теза 

на дисертационния труд. 

3. Стил – докторант Христос Теофилос Амирадис е успял да овладее 

научния стил на изказ, което е важно условие за придобиване на ОНС 

„доктор“. Борави свободно със специфичната за икономическата наука 
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терминология и се стреми да изказва и защитава авторска позиция. 

Демонстрирал е добри умения за техническо оформление на 

дисертационния труд, подбрал е ефектен и в същото време ясен, 

систематизиран и разбираем схематичен материал. Основното изложение 

се базира на сериозен литературен обзор.  

4. Автореферат – дискутираните в дисертационния труд аспекти са 

адекватно и точно отразени в разработения автореферат. В него е 

включена изчерпателна информация относно аналитичните и 

обобщаващите аспекти на дисертационния труд. Ясно и точно са 

формулирани и отразени обобщаващите изводи, както и справката за 

приноси. По дисертационния труд е направен изискуемият брой 

публикации. 

 

II. Научни постижения в дисертационния труд. 

 

Научни приноси – в предложения за становище дисертационен труд, могат 

да бъдат систематизирани следните такива: 

 Теория:  

 Систематизирани и обобщени са научни достижения в областта на 

устойчиво развитие /в т.ч. устойчив туризъм/ и е обогатено 

теоретичното познание с проблематиката на устойчивото развитие 

на туризма и добри практики за популяризиране на туристически 

дестинации. 

 

Емпирика: 

 На база твърди източници за информация, за периода1980 г. – 2018 

г., на ниво гръцка административна единица /префектура/ е 

направен анализ на актуални данни /екологични, икономически и 

социално-културни/ за нея, характеризиризиращи я като обособена 

туристическа дестинации. 

 Практико-приложна: 

 Предложена е концептуална рамка за развитие на Гърция като 

туристическа дестинация на национално и регионално ниво, 

 Предложена е методология за оценка на профила на устойчивост на 

туристическата дестинация спрямо дестинацията Гърция, 

 Разработена е концептуална схема на стратегия за устойчиво 

развитие на Гърция като туристическа дестинация и методология за 

нейното популяризиране.  
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III. Критични бележки и препоръки. 

 

Авторът на настоящото становище счита, че сериозни критични бележки 

към разработения дисертационен труд не могат да бъдат отправени. С оглед 

подпомагане научното израстване на докторанта Христос Теофилос Амирадис, 

едно от направленията, които той може да развие в бъдещата си научна работа е 

използването на предложената от него методология за оценка на профила на 

устойчивост на туристическа дестинация - България, спрямо дестинацията 

Гърция. 

В заключение, на база цялостното изложение в настоящото становище, 

потвърждавам, че може да бъде дадена положителна оценка на дисертационния 

труд „Стратегия за устойчиво развитие и промоция на Гърция като 

туристическа дестинация”, а на автора му Христос Теофилос Амирадис да бъде 

присъдена образователна и научна степен „доктор” по професионално 

направление 3.9. Туризъм, научна специалност „Икономика и управление на 

туризма“.  

За постигнатото качество на дисертационния труд, не на последно място, 

трябва да се отдаде заслуженото и на научния ръководител на докторанта проф. 

д-р Мария Станкова.   

   

 

 

06.12.2022 г.    Изготвил становището: 

  Велико Търново        доц. д-р В. Статев 
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SCIENTIFIC OPINION 

by Assoc. Prof. Ventsislav Statev Statev, PhD 

a member of a scientific jury, according to order № 2573/15.11.2022 г., issued by the 

Rector of SWU „Neofit Rilski“- Blagoevgrad  

for the dissertation of 

 CHRISTOS TEOFILOS AMOIRADIS 

on the topic: 

„STRATEGY FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND PROMOTION OF GREECE  

AS A TOURIST DESTINATION ” 

 

for awarding the educational-scientific degree "Doctor" 

 

Professional field:               3.    Social, Economic and Legal Sciences. 

Scientific field:                             3.9. Tourism. 

Scientific specialty:  Tourism Economics and Management  
 

The thesis submitted for scientific opinion entitled "Strategy for sustainable 

development and promotion of Greece as a tourist destination" is an in-depth author's 

study in the field of tourism viability in Greece, with a view to maintaining the 

sustainability of its economic growth. The author, Christos Teofilos Amoiradis, a full-time 

doctoral student at the Department of Tourism at the Faculty of Economics of the SWU 

Neofit Rilski - Blagoevgrad, has made a successful attempt to defend the thesis that in 

order to achieve sustainable development of tourism as an economic activity, a systematic 

approach based on of effective economic management, up-to-date sources of empirical 

information and working environmental practices. Adequate strategic planning of tourism 

activity, as a part of business management, as a rule, maximizes the socio-economic 

benefits of the activity at the regional level, expressed in cultural and historical heritage 

preserved for future generations and minimizing the negative impact of tourism as an 

economic activity on the environment. 

The current scientific opinion contains a summary assessment of the dissertation work 

in two main directions, namely: structural and contribution. In the structural direction, 

issues related to the topicality, content, structure, scientific style and technical layout of the 

dissertation are considered. Attention is also paid to the abstract work. In the contribution 

direction, an assessment is made of the actually achieved scientific and applied results, 

recommendations are formulated and a final opinion is formed regarding the quality of the 

dissertation work. 
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IV. Structural characteristics of the dissertation. 

 

5. Relevance and content – We live in an age where the abundance and accessibility of 

information is unparalleled in human history. The use of this information can be in 

different directions: including in strategic planning in the decision-making process; spatial 

planning including and tourist destinations /country, region/; various parts of the general 

economic theory, including macroeconomics. In this context of reasoning, PhD student 

Christos Theofilos Amoiradis has made a successful attempt to focus his scientific research 

on the possibilities for the sustainable development and promotion of Greece as a tourist 

destination, with an emphasis on the tourist load of the Greek regions, using as a scientific 

tool in his research " The Tourism Area Life Cycle Theory (TALC)'. The subject of the 

peer-reviewed work are the approaches to increasing sustainability in the development of 

Greece as a tourist destination and its promotion through the development of a complex 

strategic plan. 

6. Structure – The presentation of the dissertation follows the classic structure of an 

introduction, an exposition in three chapters and a conclusion. The volume of the work is 

373 standard pages, of which 232 pages are main text and 33 pages are a bibliographic 

reference. 448 literary sources of established authors were used / including electronic 

sources/ on the subject under consideration. The literature used is mainly in English and 

Greek languages. After the bibliographic reference, there are four appendices with 

informative tables and figures that successfully illustrate, summarize and systematize the 

information contained in the exhibition. The dissertation is characterized by an easily 

understandable logical structure and thoroughness of the research. The dissertation has a 

clearly formulated thesis, object, subject, purpose and tasks. The scheduled tasks are 

adequate from the point of view of the set goal, and the object and subject of the 

dissertation work are appropriately selected. To these findings are added the originality of 

the research, a high degree of penetration into the essence of the problem under 

consideration and an adequately selected methodological apparatus, which, taken together, 

helped to successfully prove the main research thesis of the dissertation work. 

7. Style – PhD student Christos Teofilos Amoiradis has managed to master the scientific 

style of speech, which is an important condition for acquiring educational-scientific degree 

"Doctor". He is fluent in economics-specific terminology and seeks to express and defend 

an author's position. He has demonstrated good skills for technical design of the 

dissertation, has selected effective and at the same time clear, systematic and 

understandable schematic material. The main presentation is based on a serious literature 

review. 

8. Dissertation abstract – the aspects discussed in the dissertation are adequately and 

accurately reflected in the abstract. It includes comprehensive information on the analytical 

and summarizing aspects of the dissertation. The summary conclusions and the reference 

for contributions are clearly and precisely formulated and reflected. 
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V. Scientific achievements in the dissertation work. 

Scientific contributions – the following can be systematized in proposals for an 

opinion on a dissertation: 

• Theory: 

• Scientific achievements in the field of sustainable development are systematized and 

summarized / incl. sustainable tourism/ and theoretical knowledge is enriched with the 

issues of sustainable development of tourism and good practices for popularizing tourist 

destinations. 

Empirics: 

• On the basis of hard sources of information, for the period 1980 - 2018, at the level of 

a Greek administrative unit /prefecture/, an analysis of current data /ecological, 

economic and socio-cultural/ has been made for it, characterizing it as a distinct tourist 

destination. 

  Practical-applied: 

• A conceptual framework for the development of Greece as a tourist destination at the 

national and regional level is proposed, 

• A methodology is proposed for assessing the sustainability profile of the tourist 

destination compared to the destination Greece, 

• A conceptual scheme of a strategy for the sustainable development of Greece as a 

tourist destination and a methodology for its promotion have been developed. 

 

III. Critical notes and recommendations. 
 

The author of the present opinion considers that serious critical comments to the 

developed dissertation work cannot be made. In order to support the scientific growth of 

the doctoral student Christos Teofilos Amoiradis, one of the directions that he can 

develop in his future scientific work is the use of the methodology proposed by him to 

assess the sustainability profile of a tourist destination - Bulgaria, compared to the 

destination Greece. 

In conclusion, based on the overall presentation in this opinion, I confirm that a positive 

assessment can be given to the dissertation work "Strategy for sustainable development 

and promotion of Greece as a tourist destination", and that its author, Christos Teofilos 

Amoiradis, be awarded an educational and scientific "Doctor" degree in professional field 

3.9. Tourism, scientific specialty "Economics and Management of Tourism". 

For the achieved quality of the dissertation work, last but not least, due credit must also 

be given to the scientific supervisor of the doctoral student, Prof. Maria Stankova PhD. 

  

06.12.2022    Prepared the scientific opinion: 

Veliko Tarnovo                Assoc. Prof. V. Statev, /PhD/ 


