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СТАНОВИЩЕ  

 
 

От: доц. д-р Ирена Емилова, департамент „Бизнес администрация,  
Нов Български университет  

в качеството си на член на научното жури  
съгласно Заповед №1647/ от 03 юни 2015 год. на Ректора на Югозападен 

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

докторант на самостоятелна подготовка Олга Костадинова Костадинова, 
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 
 
Олга Костадинова е докторант на самостоятелна подготовка към 

катедра „Туризъм” на  Югозападен университет „Неофит Рилски” по 
научната специалност „Икономика и управление” (Туризъм), съгласно 
заповед № 705/01.04.2010 г. на Ректора на ЮЗУ.  

Представеният за рецензиране дисертационен труд се състои от 
въведение, четири глави, заключение и използвана литература. Тази 
структура показва логическа обвързаност между компонентите на 
дисертационния труд и способства за постигането на завършеност на 
проведеното емпирично изследване.  

Относно актуалността на дисертационния труд бих искала да 
отбележа, че тя е налице особено имайки предвид целенасоченото търсене 
на уникални преживявания от страна на туристическите потребители и в 
този смисъл потенциала за развитие на религиозния туризъм у нас в 
изследвания регион.  

Докторантът точно е определил изследователската теза, изразявайки 
становище, че ефективната комуникационна политика може да повиши 
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броя на туристическите пристигания в обектите на религиозен туризъм в 
България. 

Обект на изследване в дисертационния труд е религиозния туризъм, 
а предмет - комуникационната политика като съпътстваща процеса на 
планиране, организиране, реализиране и контрол в контекста на 
осъществяване на религиозен туризъм в Югозападна България, които 
смятам, че са правилно съотнесени.  

Поставената цел и произтичащите от нея изследователски задачи са 
правилно дефинирани и отразяват същността на изследването. 

Използваната методология се подчинява на определено вътрешно 
взаимодействие и съответства на спецификата на обекта и предмета на 
изследване.  

Давам висока оценка на структурата на дисертационния труд като 
цяло.  

 
II. Оценка на научните и практически резултати и приноси 

на дисертационен труд 
 
В предоставения за рецензиране дисертационен труд могат да се 

посочат редица силни страни, които той притежава с научен и практико-
приложен характер. Направен е опит за дефиниране на основните понятия, 
с които се борави в разработката. Представена е технология за извеждане 
и структуриране на критерии и показатели за оценка на религиозния 
туризъм. Разработен е модел на комуникационна политика за нуждите на 
обектите на религиозния туризъм. Формулирани са насоки за внедряване 
на комуникационна политика в българските религиозни обекти.  

Научните приноси, постигнати от докторанта представляват 
решения  проблеми с конкретни резултати и валидни за индустрията в  
разглеждания контекст. Те доразвиват в теоретичен и практически смисъл 
съществуващото научно познание в областта на управленската наука и 
нейното приложение в туризма.  

Високо оценявам научните и практически резултати и приноси на 
дисертационния труд. 

 
 
III. Критични бележки и препоръки 
 
Критични бележки по същество нямам, но бих искала да обърна 

внимание по отношение на бъдещата научно-изследователска работа на 
докторанта, препоръчвайки да се вземат предвид връзките и 
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взаимозависимостите между религиозния туризъм от една страна и 
задоволяването на духовните потребности на туристите, и от друга – като 
съществен компонент на културния туризъм в дестинациите.  

 
 
IV. Заключение 

 
Дисертационният труд отговаря на изискванията на Закона за 

развитие на академичния състав в Р България и въз основа на цялостната 
ми оценка, с пълно основание предлагам на Научното жури да даде 
образователната и научна степен „доктор“ в професионално направление 
3.9 Туризъм, научна специалност „Икономика и управление” на докторант 
Олга Костадинова Костадинова.   
 
 
 
 
 

23 юни 2015 год.    Член на журито:  
/доц. д-р Ирена Емилова/ 


