
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 № 1373 /31.05.2016 г. на Ректора на Югозападен университет 

„Неофит Рилски“ по процедурата за публична защита на: 
Милена Петрова Стоянова на тема: 

„Изграждане на разпознаваем образ на спа и уелнес дестинация България на 
западноевропейските емитивни туристически пазари“ 

 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: 
Милена Стоянова е родена през 1974 г. в гр. Вълчи дол, област Варна. Средното 

си образование получава в СОУ „Гео Милев“ – гр. Варна, висшето си образование – в 
Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” – гр. Шумен, Факултет по 
природни науки, специалност: „Биология и география“ през 1997 г.; магистърска степен 
в специалност „Туризъм“ завършва през 2005 г. Владее английски и руски език – 

писмено и говоримо. 
Кандидатът за образователната и научна степен „доктор” Милена Петрова 

Стоянова е зачислена в самостоятелна форма на подготовка към Катедра „Туризъм” на 
Стопанския факултет при ЮЗУ „Неофит Рилски” по научната специалност „Икономика 
и управление по отрасли” (Туризъм), съгласно заповед № 381/28.02.2013 г. на Ректора 
на Югозападен университет „Неофит Рилски. 

От 2001 г. Милена Стоянова работи като асистент в Шуменския университет 
“Епископ Константин Преславски”, гр. Шумен и преподава в специалностите 
„Туризъм“, „География и биология”, „История и география”, „Културно-историческо 
наследство и туризъм“. 

За участието си в процедурата по публична защита докторант Милена Стоянова 
е представила дисертационен труд, който  разглежда актуална за българския туризъм 

тематика. Същият е структуриран е във въведение, пет глави, заключение, 
използвана литература и две приложения.  



Дисертационният труд е с обем от 312 страници компютърно набран текст, от 
които 274 страници са основен текст; на 19 страници е представена библиографската 
справка, в която 95 са литературните източници на кирилица, 169 са на латиница и 43 

са интернет източници. Преобладават литературни и информационни източници на 
латиница (основно на английски език), но също така са посочени публикации на 
български и  руски автори, специализирали в областта на туризма, спа и уелнес сферата 
и туристическите дестинации. Обемът на приложенията - 2 на брой, е 17 страници и 
включва модели на използваните анкетни карти за проведените анкетни проучвания.  

Така представената структура на дисертационния труд показва стремеж да се 
отговори на изискванията за композиционна цялостност и съразмерност на 
отделните му части. 

 

II.  Оценка на научните и практически резултати и приноси на 
дисертационния труд: 

В представения от кандидата Милена Петрова Стоянова дисертационен труд на 
тема „Изграждане на разпознаваем образ на спа и уелнес дестинация България на 
западноевропейските емитивни туристически пазари”, могат да се откроят следните 
научни и научно приложни приноси: 

1. Представени и доразвити са основни теоретични постановки за имиджа на 
туристическата дестинация и е предложен управленски инструментариум за 
повишаване разпознаваемостта и усещането за автентичност на спа и уелнес 
дестинациите. 

2. Проучени са и са установени отличителни характеристики на 
западноевропейските туристи, посещаващи България като спа и уелнес 
туристическа дестинация като е използван сложна съвкупност 
математически, статистически и маркетингови методи, които дори 
надхвърлят необходимото за докторска дисертация за ОНС „доктор“; 

3. Предложен е концептуален модел за изследване имиджа на България като спа и 

уелнес дестинация и е направена оценка на образа на България като спа и 
уелнес туристическа дестинация. 

4. Структуриран е план за организация на дейността по изграждане на 
разпознаваем образ на България като спа и уелнес туристическа дестинация. 

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. 

 

III.  Критични бележки, препоръки и въпроси: 

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

1. На места в първа глава дисертационния труд съдържа елементи на 
определена дескриптивност по отношение на туристическите ресурси на спа и уелнес 
туризма в България, което е присъщо преди всичко за географските по своя характер 
дисертационни трудове, а не на разработки с икономическо-управленски характер. 
Подобна дескриптивност може и би било добре да се избягва 

2. Необходима е по-добра прецизност по отношение номерацията на част от 
таблиците и фигурите, представени в дисертационния труд.  

 

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

представения дисертационен труд на тема „Изграждане на разпознаваем образ на спа и 
уелнес дестинация България на западноевропейските емитивни туристически пазари”. 
С автор Милена Петрова Стоянова. 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 Милена Петрова Стоянова . образователната и научна степен 
„Доктор” по Професионално направление 3.9 „Туризъм“.  

 

 

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

гр. Благоевград           доц. д-р Преслав Михайлов Димитров 


