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Автор на дисертационния труд: Анелия Любенова Далева
Тема на дисертационния труд: „СОЦИО-КУЛТУРНИ ВЛИЯНИЯ НА
ТУРИЗМА ВЪРХУ МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ”

1. Информация за дисертанта

Анелия Любенова Далева е родена на 24.05.1982 г. Средното си
образование завършва в природоматематическа гимназия ''Акад. Сергей П.
Корольов'', гр. Благоевград, а висшето си в Югозападен университет
''Неофит Рилски'', специалност  „Туризъм", с английски и немски език. Има
и редица специализации свързани с италианския език и култура.

Дисертантът е редовен докторант към катедра “Културология” при
факултет по Изкуствата на ЮЗУ “Неофит Рилски” – Благоевград.

1. Обща характеристика на представения дисертационен труд



В структурата на дисертационния труд са изведени основните цели и
задачи, избраният предмет и обект на изследване.

Структурата на дисертационния труд включва: увод, основен текст в
три глави (225 страници), заключение,  приложения (8 броя) и списък на
използваната литература (155 източника). В основния текст са включени 9
таблици и 8 фигури, 10 графики, 6 приложения. С общ обем от 255
страници.

Актуалността на темата е значима и важна за развитието на туризма,
в частност на мезо равнище, с акцент върху общинското развитие на
туристическите дейности.

Тя акцентира върху измеренията на социокултурните влияния на
туризма върху развитието на местните общности.

Докторантът изключително точно и аргументирано извежда
актуалността на темата от гледна точка на няколко аспекта. Първият
аспект е свързан с негативите от туристическите дейности, които
определят необходимостта да бъдат установени и оценени оказваните
икономически, екологични, социални и културни влияния. Този аспект се
третира още в икономическите разработки на Крис Райън, в
произведението му „Възстановителен туризъм”, което е залегнало в
авторовите позиции в изложението. Вторият аспект е насочен към
местната общност, върху която рефлектират туристическите влияния и
която се явява основен техен оценител. Този засегнат от докторантката
аспект е значим за проучванията в България, т.к. на дневен ред в макро
регулирането на туризма у нас са поставени въпросите за определянето на
териториалните туристически райони.  Третият аспект се свързва  с идеята
за осигуряване на устойчивост в туризма, която може да бъде постигната
посредством минимизиране на отрицателните ефекти от туристическото
развитие чрез осигуряване на устойчив туризъм. Разбира се третият аспект
е популярен в съвременната литература по туризъм в развитите
туристически страни, познати като рецептивни туристически дестинации.

Целта, поставена от докторанта, е добре формулирана и обвързана с
останалите логически елементи на изследването. Авторът се позовава на
различни литературни източници, които използва коректно в труда си.
Задачите са обвързани с целта, като я доказват и аргументират. Считам, че
обектът и предметът на изследване са правилно подбрани.

Обект е местната общност, върху която рефлектират туристическите
влияния и чиито нагласи и възприятия са определящи  по отношение на
туристическото развитие. Предмет на изследване са икономическите,



социокултурните и екологичните влияния на туризма, които оказват
въздействие върху местната общност в рамките на туристическата
дестинация.

Тезата, че туристическата индустрия оказва влияния върху местната
общност и туристическата дестинация като цяло, е доказана от докторанта
в изложението, и по-конкретно в последната глава на труда. Аргументира
се позицията на авторката, че за постигане на устойчивост в туризма тези
влияния е необходимо да бъдат идентифицирани и оценени на базата на
проучване и анализ на възприятията и нагласите на местното население. В
този контекст бихме могли да добавим, че биха могли да се проведат и
проучвания на бизнеса в регионален план, с цел оценка на влиянията, а не
само на потенциалните потребители. Експертният анализ за нагласите и
възприятията е ключов инструмент за изготвяне на базови стратегически и
планови документи в туризма, осигуряващи постигането на устойчивост,
както се отбелязва в дисертационния труд.

1. Оценка на получените научни и научноприложни резултати

Авторът е подбрал добре изследователските инструменти, приложил
ги е коректно и добросъвестно. В резултат на проведените от него
изследвания е успял да постигне поставената цел и да докаже издигнатата
теза.

Проведените проучванията в дисертацията са вторични и първични.
Вторичните са свързани с извеждане на връзката между туристическите
влияния и възприятията и нагласите на местната общност към тях за
развитието на туризма. Въз основа на резултатите се определя значението,
което местната общност има за постигане на отговорно и устойчиво
туристическо развитие. Първичните проучвания касаят нагласите на
местното население към туристическите влияния и развитието на туризма
на местно ниво, като се  идентифицират факторите, които влияят върху
тези нагласи. Статистическото моделиране на данните осигурява точното и
ясно определяне на местните нагласи в ролята им на ориентир за
туристическите влияния. Очертани са насоки и препоръки за устойчиво
туристическо развитие в изследваната дестинация - община Благоевград.
Изводите и препоръките са адресирани към местните власти и
туристическите организации със стопанска и нестопанска цел.
Разработеният от докторантката модел е универсален и приложим към
всяка една туристическа дестинация, във всяка една от фазите ѝ на



развитие, което способствува приложението му и в други туристически
райони.

2. Оценка на научните и научноприложни приноси
Приносите на дисертационния труд са преди всичко научноприложни.

Авторът е успял добре да ги формулира в заключението и в автореферата
на своя труд. От посочените шест приноса, по-значими са следните четири,
а именно:

 Определени са значимите фактори, оказващи влияние върху
поведението на общността спрямо туристическия процес;

 Осъществен е анализ на моделите и теориите за оценка на
нагласите и възприятията по отношение на туристическите
влияния.

 Предложен е авторов модел за изследване на социокултурните
влияния, чрез установяване на нагласите и възприятията на
местната общност спрямо туризма и е приложен за
изследваната дестинация.

 Изведени са препоръки към местната власт и туристическите
организации, с цел постигане на устойчивост в туризма.

Определените и доказани приноси свидетелстват за много добрите
резултати, постигнати в целия труд.

3. Оценка на публикациите по дисертацията
Части от дисертационният труд са публикувани в специализирани

научни издания и са представени на научни конференции. Посочени са
четири публикации, две статии и два научни доклада. Те съответстват на
темата на труда и са публикувани в утвърдени издания.

4. Оценка на автореферата
Авторефератът дава достатъчно добра представа за целите, обекта,

предмета, съдържанието и резултатите от изследването. Отразява коректно
обхвата на изследването.

5. Критични бележки, препоръки и въпроси
Считам, че докторантът притежава достатъчно възможности да

активизира публикационната си дейност, както в областта на
дисертационния труд, така и в други области.

Въпроси:



 Считате ли за удачно общините да провеждат регулярни
проучвания относно нагласите на потребителите и на бизнеса
по отношение на промените в социокултурните влияния на
туризма от гледна точка на промени в туристопотока по
националности и други социални групи?

 Според вас, подобни проучвания трябва ли да се провеждат и
на макро равнище, т.е. от Министерството на туризма? Какви
са практиките на развитите туристически страни – рецептивни
пазари?

6. Заключение
Дисертационният труд съдържа научни и научноприложни

резултати, които представляват принос в науката и практиката. Написан в
добър научен стил, трудът показва, че докторантът притежава много добри
теоретични познания в областта на туризма.

Като се основавам на актуалността и значимостта на тематиката на
дисертационния труд,  достигнатите научни и научноприложни резултати
синтезирани в приносите, давам положителна оценка и предлагам на
научното жури да присъди ОНС „доктор“ по професионално направление
3.1. Социология, антропология и науки за културата на Анелия Любенова
Далева.

Дата / място Подпис: ………………………
17.05.2015 г.                               /доц. д-р Мариана Кирилова Янева/
София


