СТАНОВИЩЕ
от доц. д-р Велина Иванчева Казанджиева,
преподавател в Икономически университет – Варна, катедра „ИОТ”,
член на научно жури съгласно Заповед № 1479/06.06.2014 г.
на Ректора на ЮЗУ „Неофит Рилски” – Благоевград
относно дисертационен труд за присъждане на ОНС „доктор” по професионално
направление 3.9. „Туризъм“, научна специалност „Икономика и управление (туризъм)“,
разработен от Димитрия Руменова Узунова, редовен докторант към катедра „Туризъм”
при Стопанския факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски” – Благоевград,
с научен ръководител доц. д-р Преслав Михайлов Димитров
Тема на дисертационния труд: „ВЛИЯНИЕ НА КУЛТУРАТА В ТУРИЗМА”
I. Кратко представяне на докторанта
Авторът на дисертационния труд Димитрия Узунова е родена на 16.05.1978 г.
Средното си образование получава в СОУ „Найден Геров” в гр. Пловдив, а висшето си
образование – в ЮЗУ „Неофит Рилски”, спец. „Туризъм”, В периода 2001 – 2003 г.
завършва Народно висше училище, Ройтлинген, Германия с профил немски език. Завършва
успешно подготвителен курс за чуждестранни студенти към Eberhard Karls University в
Тюбинген,

Германия.

Придобила

е

квалификация

професионален

бакалавър

по

„Организация и управление на туристическата дейност” и магистър по „Мениджмънт на
туроператорската и туристическа агентска дейност”. От 2011 г. е редовен докторант в
Катедра „Туризъм” на Стопанския факултет към ЮЗУ „Неофит Рилски” - Благоевград.
Завършва успешно курс по „Обучение за подготовка на проекти”. Участва в конгреса по
туризъм на една от най-големите туристически борси в света – ITB Berlin. Владее писмено
и говоримо немски и английски език.
II. Обща оценка на дисертационния труд
За участието си в процедурата по публична защита докторант Димитрия Узунова е
представила следните разработки:
- дисератационен труд в обем 337 стандартни страници, компютърно набран текст;
- автореферат в обем 42 страници, компютърно набран текст;

- три научни публикации, свързани с темата на дисертационния труд, от които 2
статии, едната публикувана в научно списание „Икономика и управление” на Стопански
факултет при ЮЗУ „Неофит Рилски”, втората под печат в същото издание и 1 доклад,
представен

на

международна

научна

конференция

„Изследвания

в

туризма

и

мениджмънта” в Португалия.
Представените научни разработки са публикувани в реномирано издателство и
отразяват в достатъчна степен основни части от съдържанието на дисертационния труд
като по този начин му придават необходимото ниво на публичност.
Докторант Узунова представя дисертационен труд, посветен на безспорно актуална
за българския туризъм тема, с определено високо научно-методическо и практикоприложно значение. Изборът й е много добре мотивиран и обоснован в контекста на
„увеличаващата се конкуренция между дестинациите и предизвикателството за изграждане
на техния профил”. В структурно отношение дисертационният труд е съставен от
четири основни части (глави), които са добре балансирани и напълно съответстват на
ясно и точно формулираните във въведението изследователски задачи. Съдържанието на
дисертационния труд е логически обвързано и последователно, което обуславя успешното
реализиране на поставената в разработката научна цел. Структурата на текста съответства
на определената методическа рамка (алгоритъм) за анализ и оценка на културния профил
на дестинацията и обуславя систематичен, подробен и задълбочен анализ. По този начин е
доказана и формулираната от автора теза.
За подготовката на дисертационния труд са използвани значителен брой
информационни източници - общо 270, в т.ч. и от интернет. Преобладават източниците
на немски и английски език, съответно 68% и 18% в общия брой на използваната
литература. Със значителния дял на използвана чуждестранна литература д-т Узунова
насочва вниманието към проучване на актуални, международно признати и водещи
публикации, свързани с темата на дисертационния труд. Информационните източници са
цитирани прецизно, съобразно изискванията.
III. Оценка на научните и практически резултати и приноси на дисертационния
труд
В представения дисертационен труд се открояват следните значими научни и
научно-приложни приноси:

първо, систематизиране, допълване и обогатяване на теоретичните постановки,
свързани с дефинирания предмет на изследване;
второ, формиране на набор от специфични критерии и показатели за измерване,
анализ и оценка на културния профил на туристическата дестинация;
трето, конструиране на авторов модел за анализ, изследване и коригиране на
културния профил на туристическите дестинации;
четвърто, организиране и провеждане на собствено задълбочено проучване, в
резултат на което са събрани значителни по обем първични данни и информация, цялостно
и изчерпателно анализирани и оценени;
пето, определяне и обстойно анализиране на взаимовръзките между обособените
критерии и показателите за културно профилиране на конкретна туристическа дестинация;
шесто, разработване на адаптиран план за действие за създаване и поддържане на
атрактивен профил на град Пловдив като специализирана дестинация за културен туризъм.
Посочените научни и научно-приложни приноси в дисертационния труд на д-т
Узунова са резултат от самостоятелна, целенасочена и задълбочена изследователска
работа. Разработката е цялостно, напълно завършено изследване по актуален проблем в
областта на изграждането и мениджмънта на културния профил на туристическите
дестинации в съвременната динамична и конкурентна пазарна среда.

III. Бележки и препоръки
В представения дисертационен труд на д-т Узунова не се срещат съществени
теоретични, логически, методически и стилови грешки. Допуснати са някои неизбежни за
подобен род научни изследванания неточности, описания и др. под., които не намаляват
посочените в становището достойнства и съдържащите се в разработката значими,
авторови научни и научно-приложни приноси.

IV. Заключение
Дисертационният труд на тема: „Влияние на културата в туризма” представя д-т
Димитрия Руменова Узунова като задълбочен и отговорен изследовател. Това гарантира
висока степен на значимост и съдържателност на постигнатите резултати в процеса
на подготовка на разработката и публикациите към нея. На основата на наличието на

основните атрибути за научно изследване, приносния характер на дисертационния труд,
доказаното умение за провеждане на самостоятелно и задълбочено научно проучване,
считам, че основните изисквания към подобен род разработки са изпълнени. Качествата на
представения дисертационен труд ми дават основание за категорична положителна
оценка. Той отговаря напълно на изискванията на Закона за развитие на академичния
състав в Република България, Правилника за неговото прилагане и вътрешните правила на
ЮЗУ „Неофит Рилски”. С пълна убеденост, предлагам на научното жури да присъди на
д-т Димитрия Руменова Узунова образователната и научната степен „доктор” по
научна специалност „Икономика и управление (туризъм)“.

гр. Варна
23.06.2014 г.

Член на научното жури:
...........................................................
(доц. д-р Велина Ив. Казанджиева)

