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С Т А Н О В И Щ Е 
 

от проф. д. ик. н. Асен Иванов Конарев  

член на научно жури  

по дисертация за присъждане на  образователна и научна степен „доктор” 

на тема: „Възможности за намаляване на влиянието на сезонността върху 

заетостта в хотелиерския бизнес” 

Докторант: Диляна Емчева Янева 

 

 

Основание за написване на становището: Заповед № 2620 от 

15.10.2013 г., видоизменена със Заповед № 2781 от 22.10.2013 г.  на 

Ректора на ЮЗУ „Неофит Рилски”.  

 

Кратка характеристика на докторанта 
 

Диляна Емчева Янева е родена на 10.03.1980 г. Средното си 

образование завършва в ЕГ „Д-р Иван Панов” – гр. Берковица. След 

това тя осъществява една много перспективна според мен 

образователна инвестиция, като през 2002 г. придобива образователна 

степен бакалавър по специалност „Туризъм”, а през 2008 г. степента 

магистър по специалност „Финанси”. Тази комбинация е добра 

предпоставка за успешно развитие в науката и бизнеса. В своята 

сравнително кратка трудова дейност Диляна Янева има период, който 

оказва положителна роля върху дисертационната разработка: от 
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01.08.2005г. до 20.10.2006г. тя работи като туроператор в „Атлас – 

плюс” ООД – гр. Благоевград. 

Не познавам  лично Диляна Е. Янева, но от представените 

документи по дисертацията съм впечатлен от два факта:  

1. Успешното й участие в 10 проекта, като три от тях са с 

външно финансиране.  

2. Значително участие в научни конференции, като една част 

са международни, а другите са национални със или без 

международно участие.  

Езиковата и компютърна подготовка са на необходимото ниво за 

разработване на качествена и съдържателна дисертация.   

 

Характеристика на дисертационния труд 
За участието си в процедурата по получаване  на образователната и 

научна степен „доктор” Диляна Е. Янева е представила:  

 1. Разработен дисертационен труд с обем 256 стандартни 

текстови страници.    

2.  Автореферат с обем 37 страници, който съдържа основните 

части на дисертацията: обекта, предмета и методите на 

изследването; целта, задачите и изследователската теза; 

информационните източници и ограниченията; структурата и 

съдържанието; справка за приносите и списък на 

публикациите.  

3. Пет публикации по темата на дисертационния труд, от които 

четири самостоятелни и една в съавторство.  В представените 

научни публикации се съдържат основните резултати от 
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дисертационния труд относно разработването и прилагането 

на ефективни модели и системи за намаляване на влиянието 

на сезонността  върху заетостта в хотелиерския бизнес.  

Актуалността и значимостта на темата на труда са безспорни от 

гледна точка на все по-утвърждаващото се разбиране за основната 

роля на човешките ресурси като най – ценен актив и съответно 

носител на конкуретно предимство на всяка туристическа фирма. Като 

специалист, който продължително време е работил по проблемите на 

сезонността в туризма, смея да твърдя, че темата за намаляване на 

влиянието на сезонността върху заетостта в хотелиерския бизнес има 

оригинален характер.  

  По отношение на структурата и съдържанието на дисертационния 

труд считам, че е постигнато добро и логично представяне на 

материала. Трудът съдържа увод, три глави, заключение, списък на 

използваната литература и три приложения със 165 таблици. 

Използвани са 218 източника, а в основния текст се съдържат пет 

таблици и 125 фигури. Представените структурни и количествени 

параметри свидетелстват за сериозен труд, положен от докторанта.  

В дисертацията са използвани съвременни методики за анализ, 

оценка и моделиране на влиянието на сезонността върху заетостта, 

като са съобразени с особеностите на хотелиерския бизнес. 

Представеният дисертационен труд показва, че докторантката 

притежава задълбочени теоретични знания и способност за 

самостоятелно научно изследване. 

В увода дисертантката формулира много ясно целта и задачите, 

като правилно разграничава обекта и предмета на изследването. Тук 



 4

бих искал да изразя удовлетвореността си от ясния изказ и научния 

стил на Д. Янева. В първата глава тя убедително демонстрира 

необходимото теоретико – методологическо равнище за провеждане 

на задълбочено изследване и доказване на изследователската теза. 

Разработената структура на тази глава, измерителния апарат и 

методите на изследване са добре обосновани и логически 

последователни, което е предпоставка за успешната им реализация.  

Във втората глава на базата на статистическа информация Д. 

Янева разкрива определени тенденции в развитието на хотелиерския 

бизнес  и  заетостта в този бранш за периода 2005 - 2011 г. 

Изследването представлява определен интерес тъй като обхваща 

данни за състоянието на хотелиерството и заетостта преди и по време 

на протичащата икономическа криза.  

Третата глава има подчертано действен и приложен характер. 

Много добро впечатление прави инструментариума, използуван за 

разкриване на връзките между фактора сезонност и резултата заетост. 

Считам, че фирмената извадка от хотели от Югоизточния и 

Югозападния райони е достатъчно репрезентативна, за да могат да се 

правят обосновани изводи за целия бранш. Освен това така се 

включват обекти на двете основни форми на масов туризъм у нас: 

летен (морски) и зимен (ски) туризъм.  

 

Приноси, публикации и автореферат 
Приемам справката за приносите на дисертационния труд, като 

подчертавам следните: 
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 Разработена методика за анализ и оценка на влиянието на 

сезонността върху заетостта; 

 Разкрити тенденции и обосновани предложения за развитие 

на хотелиерството в България; 

 На базата на задълбочен анализ и оценка са разкрити 

възможности за намаляване на отрицателното влияние на 

сезонността върху заетостта; 

 Съставен е модел като инструментариум  за намаляването 

на това влияние, който успешно може да се използва от 

трите групи органи за управление на туризма: 

институционалните, териториалните и бизнес органите. 

 

Подробното ми запознаване с дисертацията ме убеди, че 

авторефератът достоверно отразява нейното съдържание. 

Публикациите по дисертацията са достатъчни на брой, като четири от 

тях са самостоятелни.  

        Нямам критични бележки към дисертационния труд. Като човек, 

който повече от 20 години е в туристическия бизнес, мога да си 

представя проблемите, които Д. Янева е преодолявала, за да разработи 

своя труд.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
  Становището ми по дисертационния труд на Диляна Емчева 

Янева на тема „Възможности за намаляване на влиянието на 

сезонността върху заетостта в хотелиерския бизнес” е подчертано 

положително! Като имам предвид съдържанието на дисертацията и 
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приносите, постигнати с нейното разработване, с убеденост 

предлагам на членовете на Научното жури и членовете на ФС на 

Стопанския факултет към ЮЗУ „Неофит Рилски” да гласуват за 

присъждането на Диляна Е. Янева на образователната и научна 

степен „доктор” по научна специалност „Икономика и управление”. 

 

 

02.11.2013 г.                                                    Подпис: 

гр. Пловдив                                                       /проф. д. ик.н. А. Конарев/ 


