
Югозападен университет „Неофит Рилски” 

СТАНОВИЩЕ1 

от проф. д-р Николина Р. Попова, МВБУ- Ботевград, 

член на научно жури в конкурс за заемане на академичната длъжност 

ПРОФЕСОР, обявен от ЮЗУ „Неофит Рилски” в ДВ. бр. 42 от 12.05.2020 г. 

Относно: научната, научно-приложната и професионално-академичната 

дейност и продукция, представена от доц. д-р Преслав Димитров - единствен кандидат 

по обявения конкурс. 

 

I. Обобщени данни за научната продукция и дейността на кандидата 

 
Според  представената от доц. д-р Преслав Димитров Справка за индивидуални 

наукометрични показатели и тяхното съответствие с минималните национални изисквания 

за: Научна област: 3. Социални, стопански и правни науки, ПН: 3.9 Туризъм кандидатът е 

събрал 1599.99 при изискуем минимален брой точки -550 съгласно Таблица 1 от 

Правилника за приложение на закона за развитие на академичния състав в Република 

България (ППЗРАСРБ). 

Представеният Списък  на публикации показва преобладаване на публикации по група 

Г, Показател 7. Статии и доклади, публикувани в нереферирани списания с научно 

редактиране или публикувани в редактирани колективни томове, съставляващи 61 % от 

научната продукция на кандидата.  На второ място по относителен  дял са публикациите 

по  група Г, показател 6.  Статии и доклади в научни издания, реферирани и индексирани в 

световноизвестни бази данни с научна информация– общо 7 броя (на английски език), 

свидетелстващи според нас за много добро ниво на международна публичност на 

изследователските резултати на доц. П. Димитров. Пет (5) от тези публикации са пряко 

                                                           
1 Забележка: Обемът на становището да не надвишава 2-3 страници за един кандидат, с размер на 

шрифта - 14, шрифт –Times New Roman , междуредие 1,5. Изготвят се становища за всички 

кандидати по азбучен ред. 



свързани с темата на обявения конкурс.  Активно е  участието му  в колективни 

монографии – 6 броя, има и един авторски учебник по тематиката на научните му 

търсения, както и един колективен учебник. Приблизително половината  (42%)  от 

публикациите са на английски език, позволяващ лесен международен достъп до тях. 

Представената справка за цитирания показва 10 цитирания в научни издания, 

индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация ( Web of Science / 

CIEO); 6 цитирания в монографии и колективни томове с научно рецензиране; 34 

цитирания в нереферирани списания с научно рецензиране. 

Доц. Преслав Димитров е натрупал изключително богат експертно-консултантски 

опит от  участие в международни и национални проекти в областта на туризма и особено в 

сферата на обучение по туризъм. Отличен е с няколко международни и национални 

награди за научни постижения и принос, от които две награди за „отлична“ и за 

„изключителна“ публикация от международни научни конференции в Португалия. 

В качеството му на Декан на Стопански факултет на ЮЗУ и преподавател и 

ръководител на катедра „Туризъм“ в същия факултет е ангажиран със значителна по обем 

и отговорност административна и преподавателска дейност. 

II. Оценка на научните и на практическите резултати и приноси на 

представената за участие в конкурса творческа продукция 

 

♦♦♦ нови теории, хипотези, методи и др. 
Основният принос на научната продукция на доц. П. Димитров е с изразен 

методически характер в слабо проучена тематична сфера – прогнозиране на измененията 

на туризма. Доц. П. Димитров последователно изследва и апробира използването на 

методическа система за изучаване на измененията на туристическата система 

(териториално и на фирмено ниво), по-конкретно, прилагането на методи за прогнозиране 

с експоненциално изглаждане. Предмет на анализ са ключови методически аспекти, 

свързани с  определянето на модела от времеви редове или т. наречения „прогнозен 

профил“; избор на подходящ метод за прогнозиране; изчисляване на краткосрочни и 

дългосрочни прогнози; сравнението на резултатите от техниките за прогнозиране въз 

основа на грешките в прогнозите. С това той доразвива системата от методи за изучаване 

на туризма, явяваща се тази научна основа, на която се опират специалистите, както при 



изучаването на закономерностите при формирането, динамиката и развитието й, така и при 

прогнозирането на бъдещите й изменения. (Публикации № 3.1. 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 

6.7, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17, 7.18, 

7.18, 7.19, 7.20, 7.21, 7.22, 7.25, 10.1, 20.1, 20.2) 

Представената справка за научни приноси на кандидата отговаря на неговите 

реални научни постижения. Приемаме я без специални забележки.  

♦♦ обогатяване на съществуващи знания 

 
          Прилагането на експоненциални методи за прогнозиране на измененията в туризма 

на локално и национално равнище обогатяват фактологически  теорията на туризма в 

България, а така също разкриват важни основни трендове в развитието на важни видове 

туризъм в България – СПА, еко-туризъм и др. ( 6.1, 6.2, 6.5. ) 

         Разработената от автора система за планиране, организация, контрол и мониторинг на 

конюнктурните проучвания и прогнозирането на конюнктурните показатели допълва 

теоретичното знание в посочената област. (Публикации № 3.1, 10.1, 20.1, 20.2) 

♦ приложение на научни постижения в практиката и реализиран 

ефект (педагогически, икономически и др.) 

             Дългогодишните проучвания в областта на методите за прогнозиране на 

развитието на туризма са систематизирани в монографичен труд, както и в университетски 

учебник . Те пряко са допринесли за по-високо  качество на обучение по туризъм във ВУЗ, 

а така също са създали научна основа за последващи изследвания в тематичната област, с 

очакван социално-икономически ефект за националната туристическата система. 

Критични бележки и препоръки 

                Препоръка: последователността в научите търсения на доц. П. Димитров е 

обективна основа за публикуване на задълбочени и цялостни изследвания във формат на 

студии, каквито за момента няма. 

III. Заключение 

Въз основа  на оценката ми за преподавателската, научно-изследователската и 

публикационната дейност  ПРЕДЛАГАМ  кандидатът   ДОЦ. Д-Р ПРЕСЛАВ 



МИХАЙЛОВ ДИМИТРОВ  да заеме академичната длъжност "професор"   по Научна 

област: 3. Социални, стопански и правни науки, ПН 3.9 Туризъм (Конюнктура на 

туристическата индустрия (Прогнозиране на туристическите пазари чрез 

експоненциално изглаждане). 

 

Дата:29.08.2020 г. Член на журито: 

 Проф. д-р Н.. Попова 

(Подпис) 

 

 

 



South-west University “Neofit Rilski”   

STANDPOINT1 

from Prof. Nikolina R. Popova, PhD, IBS - Botevgrad, 

member of a scientific jury in a competition for the academic position 

PROFESSOR, announced by SWU "Neofit Rilski" in SG. no. 42 of 12.05.2020 

Regarding: the scientific, scientific-applied and professional-academic activity and 

production, presented by Assoc. Prof. Preslav Dimitrov, PhD - the only candidate in the 

announced competition. 

 

I. Summarized data on the scientific production and the activity of the 

candidate 

 

According to the Reference information presented by Assoc. Prof. Preslav Dimitrov, PhD 

for individual scientometric indicators and their compliance with the minimum national 

requirements for: Scientific field: 3. Social, economic and legal sciences, PF: 3.9 “Tourism”, the 

candidate has accumulated 1599.99 with a required minimum of 550 points according to Table 1 

of the Rules and Regulations for implementation of the law for development of the academic 

staff in the Republic of Bulgaria (RRILDASRB).  

The presented List of Publications shows the predominance of publications by group D, 

indicator 7. Articles and reports published in non-refereed journals with scientific review or 

published in edited collective volumes, representing 61% of the candidate's scientific production. 

In second place, in terms of relative share, are the publications in group D, indicator 6. Articles 

and reports in scientific journals, referenced and indexed in world-renowned databases with 

scientific information – in total of 7 (in English), testifying to a very good level of international 

publicity of the research results of Assoc. Prof. Preslav Dimitrov, PhD. Five (5) of these 
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publications are directly related to the topic of the announced competition. His participation in 

collective monographs is active – 6. The candidate published a university textbook on the topic 

of his scientific research, and a collective university textbook. Approximately half (42%) of the 

publications are in English, allowing easy international access. 

The presented List of citations demonstrates 10 citations in scientific journals indexed in 

world-renowned databases of scientific information (Web of Science/CIEO); 6 citations in 

monographs and collective volumes with scientific review; 34 citations in non-refereed journals 

with scientific review. 

Assoc. Prof. Preslav Dimitrov, PhD has gained extremely high expert-consulting 

experience from participation in international and national projects in the field of tourism and 

especially in the field of education in tourism. He has been awarded several international and 

national prizes for scientific achievements and contributions, two of which are awarded with 

“excellent“ and for “outstanding“ publication at international scientific conferences in Portugal. 

In his capacity as Dean of the Faculty of Economics at South-West University, head of 

the Tourism Department and lecturer at the same faculty, he is highly engaged with significant 

volume and responsibility of administrative and teaching activities. 

II. Evaluation of the scientific and practical results and contributions of the 

creative production presented for participation in the competition 

 

♦♦♦ new theories, hypotheses, methods and etc. 

 
The main contribution of the scientific production of Assoc. Prof. Preslav Dimitrov, PhD 

has a well-established methodological character in a not-well researched thematic area - 

forecasting changes in tourism. Assoc. Prof. Preslav Dimitrov, PhD consistently researches and 

approves the use of a methodological system for studying the tourist system changes (territorial 

and on company level), in particular, the application of forecasting methods with exponential 

smoothing. The subject of analysis are key methodological aspects related to the definition of the 

time series model or the so-called “forecast profile“; selection of an appropriate forecasting 

method; calculation of short-term and long-term forecasts; comparing the results of forecasting 

techniques based on forecasting errors.  



In the meantime, he further developed the system of methods for tourism research, which 

can be scientific basis on which experts rely, both in the study of patterns in its formation, 

dynamics and development and in forecasting its future changes (Publications № 3.1. 6.1, 6.2, 

6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 

7.16 , 7.17, 7.18, 7.18, 7.19, 7.20, 7.21, 7.22, 7.25, 10.1, 20.1, 20.2). 

The presented List for scientific contributions of the candidate corresponds to his actual 

scientific achievements. We accept it without special remarks. 

♦♦ enrichment of existing knowledge 

 
The application of exponential methods for forecasting changes in tourism at local and 

national level factually enrich the theory of tourism in Bulgaria and also reveals important major 

development trends in Bulgarian tourism types - SPA, eco-tourism and others (6.1, 6.2, 6.5.). 

The developed by the author system for planning, organization, control and monitoring of 

conjuncture researches and forecasting of conjuncture indicators complements the theoretical 

knowledge in this area (Publications № 3.1, 10.1, 20.1, 20.2). 

♦ application of scientific achievements in practice and realized effect 

(pedagogical, economical and etc.) 

             Long-standing researches in the field of tourism development forecasting methods are 

summarized in a monographic study, as well as in a university textbook. They have directly 

contributed to a higher quality of tourism education at universities, and have also created a 

scientific basis for further researches in the thematic area, with an expected socio-economic 

effect for the national tourism system. 

Critical remarks and recommendations 

 

 Recommendation: the consistency in the scientific studies of Assoc. Prof. Preslav 

Dimitrov, PhD is an objective basis for publishing in depth and comprehensive researches in 

format of studies, which currently have not been published. 

III. Conclusion 

 Based on my assessment of the teaching, research and publishing activities, I PROPOSE 

the candidate ASSOC. PROF. PRESLAV MIHAYLOV DIMITROV, PhD to hold the academic 



position “professor“ in Scientific field: 3. Social, economic and legal sciences, PF 3.9 Tourism 

(Conjuncture of the tourist industry (Forecasting of the tourist markets by exponential 

smoothing). 

 

 

Date: 29.08.2020   Member of the scientific jury: 

Prof. Nikolina R. Popova, PhD 

(Signature) 

 

                      

  

 

 

 


