
СТАНОВИЩЕ 

от доц. д-р Преслав Михайлов Димитров, 

Ръководител Катедра „Туризъм“ и Декана на Стопанския факултет при Югозападен 
университет „Неофит Рилски” – Благоевград, в качеството си на член на научното жури, 
съгласно Заповед № 1372 / 31.05.2016 г. на Ректора на Югозападен университет „Неофит 

Рилски“ по процедурата за публична защита на 
Георгиос Хариалу Пернарис на тема: 

„Повишаване конкурентоспососбността на островния туризъм в Гърция“ 

за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ по професионално 
направление 3.9 „Туризъм“, по научната специалност „Икономика и управление 

(туризъм)“ 

 

 

I.  Обща оценка на кандидата: 

Кандидатът за образователната и научна степен "доктор" Георгиос Пернарис е 
роден през 1968 г. и е завършил Висшето училище по архитектура към Националния 
технически университет в Атина през 1993 г. Пернарис има четири магистрътури. 
Магистър е по: "Архитектура и проектиране на пространството” на Националния 
Технически Университет (Градско и регионално планиране) от 2001 г.; магистър по 
"Екологично планиране на градски сгради" на Гръцкия Свободен Университет от 2004 г.; 
магистър по "Екологично образование" на Училище на науките за предучилищното 
възпитание и планиране на образованието към Егейския Университет от 2008 г.; магистър 
по "Политически, икономически и международни отношения в Средиземноморието" на 
Егейския Университет от 2013 г. Георгиос Харилау Пернарис работи понастоящем като 
архитект на общината на остров Родос, Гърция. 

Георгиос Пернарис е докторант на самостоятелна подготовка към Катедра 
"Туризъм на Стопански факултет на ЮЗУ "Неофит Рилски" от 2012 г.  

За участието си в процедурата за публична защита Георгиос Пернарис е 
представил: 1.) Разработен дисертационен труд в обем 278 страници компютърно набран 
текст; 2.) Две публикации от международни научни прояви, под печат; 3.) Автореферат по 
дисертационния труд. В представените научните публикации и автореферат фактически е 



отразено съдържанието на дисертационния труд, с акцент върху отделни проблемни 
моменти и научни търсения. 

Дисертационният труд, представен от Георгиос Пернарис разглежда актуална 

проблематика, особено за гръцкия туризъм . По отношение на структурата и 
съдържанието му, следва да се отбележи, че същият е структуриран в увод, три глави, 
заключение, приложения, използвана литература и илюстративен материал, чийто обем е 
извън посочените 278 страници основен текст на дисертацията. Библиографската справка е 
респективно в обем 15 страници и включва 196 заглавия на чуждестранни и български 
автори. Обемът на приложенията, общо 3 на брой, е 72 страници и включва модел на 
използваните анкетни карти, обобщени и подробни резултати от проведено анкетно 
проучване; допълнително, след използваната литература, са представени визуализираните 
резултати.  

Избраната от докторанта структура на дисертационния труд показва стремеж да 
се отговори на изискванията за композиционна цялостност и съразмерност на 
отделните му части. Като логическа рамка, възприетата структура осигурява необходимата 
обвързаност между компонентите на дисертационния труд и способства за постигането на 
цялостност и завършеност на проведеното изследване. Големият общ брой на 
библиографските източници, показва желание да се проучи максимално голям обем от 
водещите международни публикации, имащи отношение към темата на дисертацията. 

 

II.  Оценка на научните и практически резултати и приноси на 

дисертационния труд: 

В представения от кандидата Георгиос Харилау Пернарис дисертационен труд на 
тема „Повишаване на конкурентоспособността на островния туризъм в Гърция ” могат да 
се откроят следните научни и научно приложни приноси: 

(i) Адаптирана и е приложена методологията за оценка 
конкурентоспособността на островните туристически дестинации; 

(ii)  Разработен е набор от критерии и показатели за оценка 
конкурентоспособността на островните туристически дестинации; 

(iii)  Направена е оценка на три избрани островни туристически дестинации в 
Гърция – остров Родос, остров Корфу (Керкира) и остров Сирос; 



(iv) Предложена е стратегическа рамка за повишаване конкурентоспособността 
на всеки един от трите разглеждани острова  

Така формулираните научни приноси на кандидата са дело на самостоятелни и 
целенасочени научни търсения и доразвиват в теоретичен и пракичен аспект 
съшествуващото научно познание в сферата на управленската наука по отношение на 
конкретното й приложение в туристическата индустрия. Тук, особено положително 
вшечатление прави фактът, че Георгиос Пернарис целенасочено се е постарал да предаде 
българския научен опит и практика в оценката на конкурентоспособността на 
туристическите дестинации по отношение като по този начин допълни както гръцките 
национални теорични разработки така и съществуващите като цяло иследваня, посветени 
на гръцкия островен туризъм. 

 

III.  Критични бележки и препоръки  

По отношение на дисертационния труд могат да се отправят и някои критични 
бележкиq които в никакъв случай не намаляват качеството му като научна разработка, 
както следва: 

1. Дисертационния труд само би спечелил ако направения преглед на научната 
литература се съкрати като се сведе до текста на Първа глава и първата точка от Втора 
глава. Понастоящем е наличе стремеж за прекаленно детайлно и прекомерно по брой 
разглеждане на съществуващите литературни източници, като същите се посочват в 
подкрепа на определени теоретични постановки, без обаче да се изказва твърде критично 
собствено менеение. 

2. Би било добре представената стратегическа рамка, или по точно насоки, в 
Трета глава на дисертационния труд да се разшири с конкретни планове или планови 
документи за устройство на територията, нещо, което напълно възможно за докторанта от 
гледна точка на професионалната му квалификация. 

3. Налице са определени енсъответствия в номерацията на таблиците и 
фигурите в дисертационния труд, което най-вероятно се дължи на факта, че е използвана 
разнородна по своя характер статистическа и имперична информация и съшата било 
необходимо да бъде представена на език, който не е роден за докторанта. 

 



 

IV.  Заключение 
С оглед на гореизложеното заявявам своята еднозначна положителна оценка за 

представения дисертационен труд на тема „Повишаване конкурентоспособността на 
островния туризъм в Гърция” с автор Георгиос Харилау Пернарис. Същият отговаря на 
изискванията на Закона за развитие на академичния състав в Република България 
(ЗРАСРБ), Правилника за прилагането му, както и утвърдения Вътрешен правилник за 
прилагане на ЗРАСРБ на ЮЗУ „Неофит Рилски“, поради което предлагам на уважаемите 
членове на Научното жури да присъдят на Георгиос Харилау Пернарис образователната и 
научна степен „Доктор” по Професионално направление 3.9 „Туризъм“. 

 

 

 

 

21.06.2016,   Член на научното жури: ………………………………………. 

гр. Благоевград     доц. д-р Преслав Михайлов Димитров 


