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СТАНОВИЩЕ 
 

От Доц. д-р Преслав Михайлов Димитров, Ръководител Катедра „Туризъм“, 

Югозападен университет „Неофит Рилски” – Благоевград в качеството си на член на 

научното жури съгласно Заповед № 1647/03.06.2015 г. на Ректора на Югозападен 

университет „Неофит Рилски” по процедурата за публична защита на: 

Олга Костадинова Костадинова, 

редовен докторант към Катедра „Туризъм“ към Стопанския факултет на ЮЗУ „Неофит 

Рилски“ за дисертационния труд на тема: 

„Изграждане на ефективна комуникационна политика на религиозния туризъм“  

за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ по професионално направление 

3.9 „Туризъм“, научна специалност „Икономика и управление (туризъм)“ 

 
I. Обща информация за докторанта и представения дисертационен труд: 

Кандидатът за образователната и научна степен „доктор” Олга Костадинова 

Костадинова е родена на 14.04.1975 г. в гр. Благоевград. Средното си образование получава 

в Езикова гимназия „Людмил Стоянов“ – Благоевград, висшето си образование – СУ „Св. 

Климент Охридски“ – София, Факултет по класически и нови филологии, специалност: 

Немска филология, магистърска степен. Владее немски и английски език – писмено и 

говоримо.  

Олга Костадинова е докторант на самостоятелна подготовка към Катедра „Туризъм” 

на Стопанския факултет при ЮЗУ „Неофит Рилски” по научната специалност „Икономика 

и управление” (Туризъм), съгласно заповед № 705/01.04.2010 г. на Ректора на Югозападен 

университет „Неофит Рилски. 

Представеният за оценка от Олга Костадинова Костадинова дисертационен труд е 

структуриран във въведение, четири глави, заключение, три приложения и списък на 

използваната литература от 141 източника. С въведението докторантът е обосновал 

актуалността и изследователската теза и е определил целта, обекта, предмета, задачите, 

методите, ограниченията и трудностите при изследването. Четирите глави на 

дисертационния труд представят същността на изследването в теоретичен и 

методологически аспект и завършват в конкретна стратегия за изграждане на ефективна 

комуникационна политика на религиозния туризъм. В заключението докторантът 

систематизира констатациите на дисертационния труд и предлага указания за провеждане 

на ефективна комуникационна политика на религиозния туризъм от гледна точка на 

православните манастири в Югозападна България. 
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Така представената структура осигурява необходимата логическа обвързаност 

между компонентите на дисертационния труд и способства за постигането на цялостност и 

завършеност на проведеното изследване. В същото време, така представената структура на 

дисертационния труд показва и стремеж да се отговори на изискванията за 

композиционна цялостност и съразмерност на отделните части. 

Дисертационният труд е с обем от 331 страници компютърно набран текст, от които 

242 страници са основен текст; на 8 страници е представена библиографската справка, в 

която литературните източници на кирилица са 41, а литературните източници на латиница 

са 65. Използвани са и 35 интернет източника. Преобладаващият брой литературни и 

информационни източници на латиница (основно на английски език) в общия брой на 

библиографските източници, показва желание да се проучат водещите международни 

публикации, имащи отношение към темата на дисертацията. 

 

II. Оценка на научните и практически резултати и приноси на 

дисертационен труд 

Дисертационният труд, представен от Олга Костадинова Костадинова е посветен на 

актуална и значима за българската туристическа индустрия тема. С нея ясно се 

очертават ролята и значението на комуникационната политика за нуждите на религиозните 

центрове (църкви, манастири и др.), които представляват обект на религиозния туризъм.  

В представения от кандидата Олга Костадинова Костадинова дисертационен труд на 

тема „Изграждане на ефективна комуникационна политика на религиозния туризъм” могат 

да се откроят следните научни и научно приложни приноси: 

1. Направен е за дефиниране на приложното поле на комуникационната политика 

в туризма от гледна точка на обектите на религиозния туризъм (църкви, манастири и др.). 

2. Разработен е набор от критерии и показатели за измерване на ефективността на 

комуникационната политика на религиозния туризъм, прилаган от страна на определени 

български манастири. 

3. Разработен е модел за комуникационна политика за нуждите на религиозните 

обекти на Българската православна църква. 

4. Разграничени са мотивациите, подтикващи пътуващите за предприемането на 

поклоннически пътувания и пътувания с цел религиозен туризъм. 

Така формулираните научни приноси на кандидата са дело на самостоятелни и 

целенасочени научни търсения и доразвиват в теоретичен и практичен аспект 

съществуващото научно познание в сферата на управленската наука по отношение на 

конкретното й приложение в туристическата индустрия. 
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III. Критични бележки и препоръки  

При процеса на рецензиране на дисертационния труд се откроиха и някои пропуски 

и бележки, които следва да бъдат отбелязани:  

1. Възможно е част от информацията дадена в приложенията да се съкрати, тъй 

като фактически не касае направения анализ и оценка в основния текст на дисертационния 

труд. 

1. На места се използва немска терминология, която буквално се транскрибира на 

български език, а за същата има български аналози, макар и от англосаксонски произход.. 

2. Необходимо е изводите от точка втора в четвърта глава да се сложат в 

заключението на дисертационния труд. 

Направените бележки нямат съществено отражение върху качествата на 

дисертационния труд. Считам, че той представлява оригинално изследване, задълбочено 

проследяващо основните теоретични и приложни аспекти на комуникационната политика за 

нуждите на религиозния туризъм.  

 

IV. Заключение: 

Въз основа на така представените обстоятелства в точки I, II и III заявявам своята 

положителна оценка за представения дисертационен труд на тема „Изграждане на 

ефективна комуникационна политика на религиозния туризъм”. Считам, че той 

показва задълбочените теоретични познания на кандидата и способността му да провежда 

самостоятелни научни изследвания. Съдържа, също така, предвидените в ЗРАСРБ и 

Правилника за приложението му научно-приложни резултати. Това са и съображенията ми 

да предложа на уважаемите членове на научното жури да вземат решение за присъждане 

на Олга Костадинова Костадинова образователната и научна степен „доктор“ по 

научна специалност „Икономика и управление” (Туризъм). 

  

 

 

 

19.06.2015 г., гр. Благоевград   Член на научното жури: …………………............ 

доц. д-р Преслав Михайлов Димитров 

 

 
 


