
1 
 

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ” 

 

СТАНОВИЩЕ 

 

От: Професор д-р Таня Дъбева Филипова, Икономически университет -  

Варна; катедра "Икономика и организация на туризма"; научна област 

3.Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.9. 

Туризъм, научна специалност "Икономика и управление (Туризъм)”; 

Член на научно жури по конкурс за заемане на академичната длъжност 

„професор” по конкурс по ПН 3.9. (Конюнктура на туристическата 

индустрия (Прогнозиране на туристическите пазари чрез експоненциално 

изглаждане)), обявен от ЮЗУ в ДВ, бр. 42 от 12.05.2020. 

 Единствен кандидат по обявения конкурс е доц. д-р Преслав Михайлов 

Димитров. 

1. Оценка на преподавателската и научноизследователската 

дейности на кандидата 

Единственият кандидат по конкурса притежава научната степен 

„доктор” и научното звание „доцент”, придобито преди повече от две години 

(2015 г.) и осъществява преподавателска дейност в ЮЗУ, което доказва 

изпълнението на изискванията на чл. 87, ал. 1 и 2 от Вътрешните правила за 

развитие на академичния състав в ЮЗУ. 

Доц. д-р Преслав Димитров извършва активна преподавателска, 

управленска и научноизследователска дейност. Той е  Декан (втори мандат) 

на Стопанския факултет при Югозападния университет „Неофит Рилски” и 

Ръководител на Катедра „Туризъм” в същия факултет. Същевременно 

ръководи успешно пет значими международни НИ проекти; експерт е в още 5 
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международни и 1 национален. Основните лекционни курсове, които води в 

ЮЗУ са: „Иновации в туризма” (ОКС „Бакалавър”, спец. ‘Туризъм”); 

Международен и вътрешен туризъм” (ОКС „Бакалавър”, спец. ‘Туризъм”); 

„Конюнктура в туристическата индустрия” (ОКС „Бакалавър”, спец. 

„Туризъм”) „Управление на нематериалните активи” (ОКС „Магистър”, спец. 

„Туризъм”); „Конюнктура” (ОКС „Бакалавър”, спец. „Международни 

икономически отношения”). Водените дисциплини са методически осигурени 

с два учебника (един самостоятелен и 1 в съавт.). 

За периода 2013-2020 доц. Димитров реализира една преподавателска 

мобилност по „Еразъм+” в Университета в Деусто, Испания и два споделени 

лекционни курсове с проф. Вики Врана по учебната дисциплина „Интернет и 

Web 2.0 в туризма“ пред студенти по магистърска програма по туризъм на 

висшето училище Образователен технологичен институт „Централна 

Македония“, гр. Серес, Гърция. Същевременно, доц. д-р Димитров е 

представител на ЮЗУ в специално създадената работна група към 

Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) 

за привеждане на държавните образователни изисквания в съответствие с 

Европейска система за трансфер на кредити в професионалното образование 

и обучение. Изготвя примерен образователен стандарт за превръщане на 

държавните образователни изисквания (ДОИ) в държавни образователни 

стандарти на база на т.нар. „единици резултати от ученето”. 

Владее на много високо ниво писмено и говоримо френски, английски 

и руски езици. Езиковите  познания и умения позволяват на кандидата 

свободно ползване на чуждестранна специализирана научна литература и  

научни комуникации, което се отразява и върху качествата на неговата 

дейност. 
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Посочената кратка информация ни дава основание да оценим високо 

мащабната и многоаспектна преподавателска дейност на кандидата по 

конкурса. 

Научноизследователската и публикационна дейности на доц. д-р 

Преслав Димитров се характеризират със следното: 

 В конкурса за професор, кандидатът участва с 39 научни 

публикации, разпределени както следва: 7 монографии (1 самостоятелен 

хабилитационен труд) и 6 самостоятелни глави от монографии; 7 статии, 

индексирани в световни бази данни (основно Web of Science), от които 3 

самостоятелни и 4 в съавт.; 25 статии и доклади в нереферирани списания с 

научно редактиране или колективни томове, от които 7 на бълг. език (2 в 

съавт.) и 18 на англ. език (9 в съавт.). Всички публикации са налични, 

издадени в реномирани национални или международни издателства. Като 

обем и структура оценяваме научната продукция като надхвърляща МНИ; 

 Основните научни интереси на доц. д-р Преслав Димитров са в 

областта на научното прогнозиране  на разнообразни величини от 

туристическата практика и отчетност като потоци, пазари, пазарни дялове на 

видове туризъм, финансови показатели и др. предимно чрез прилагането на 

експоненциални методи; управление на туристическата дестинация и 

условията на труд в сектора; управление на иновациите и др. На базата на 

посочените научни интереси е и проблематиката на основната част от 

публикациите на доц. Димитров, която напълно кореспондира с 

направлението на обявения конкурс за заемане на академичната длъжност 

„професор”; 

 От така представените публикации интерес представлява 

хабилитационния труд на доц. Преслав Димитров „Експоненциално 

прогнозиране на туристическите пазари”, която е обсъдена в първичното 
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звено, издадена е в авторитетно издателство и е рецензирана от две 

хабилитирани лица. Монографията е първо по рода си издание в 

националната специализирана литература и е особено актуална както от 

гледна точка на успешния маркетингов мениджмънт в туристическата 

индустрия, така и в контекста на съвременните събития (авторът е направил 

прогноза на развитието на Ковид 19 и отражението й върху тур. индустрия). 

Качествата на хабилитационния труд напълно отговарят на изискванията на 

чл. 87, ал. 3 и 6 от Вътрешните правила на ЮЗУ; 

 Доказателство за значимостта и популярността на научната 

продукция на доц. д-р Преслав Димитров не само в националната, но и в 

международната научни комуникации са изведените 44 цитирания като 10 от 

тях са в научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази 

данни с научна информация или в монографии и колективни томове ( Web of 

Science / CIEO): 

2. Оценка на научните и научно-приложни приноси в трудовете 

на кандидата 

В своите научни трудове доц. Преслав Димитров съчетава 

нетрадиционно туризмологията  с методите на математическото и 

икономическо моделиране и прогнозиране, което е приносно в националната 

специализирана литература. По-конкретно открояваме следните научни и 

научно - приложни приноси: 

- Систематизирана, въведена и апробирана методика за 

експоненциално прогнозиране на разнообразни величини от туристическата 

практика  и отчетност основно на макроравнище и в териториален аспект 

(публ. 3.1.; 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 6.7; 7.2.; 7.8.; 7.9.; 7.11.; 7.12; 7.13.; 7.14.; 

7.18; 7.19; 7.21.); 
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- Разработена е система от индикатори за анализ на конюнктурата 

на туристическите пазари по отношение на туристическото търсене и 

предлагане и основните фактори, които въздействат върху тях (публ.3.1, 10.1, 

20.1, 20.2);  

- Предложени са решения на някои от проблемите, свързани с 

условията на труд в туризма (публ. 7.1;7.6); 

- Систематизирана и обогатена е теорията по отношение на 

управление на иновациите (публ.10.2;10;3;10.4;10.5;10.6); 

-  Изведена е ролята на туризма за решаване на някои от 

проблемите с бедността в България (публ. 6.6;7.3;10.1). 

3. Критични бележки и препоръки 

Нямам критични бележки относно продукцията на доц. Преслав 

Димитров. Бих му препоръчала, ако има научен интерес да прогнозира чрез 

метода на експоненциалното прогнозиране развитието на туристическата 

суперстуктура и особено на основната й част- хотелиерската. 

4. Заключение 

Направените оценки и констатации ни дават основание да заключим,че 

преподавателската и научноизследователската дейности на единствения 

кандидат по така обявения конкурс доц. д-р Преслав Димитров напълно 

съответстват на изискванията на чл. 87 от Вътрешните правила за развитие на 

АС на ЮЗУ. Също така, справката за изпълнение на МНИ показва, че 

сумарно, по всички показатели, резултатът на кандидата надхвърля три пъти 

държавните изисквания. Всичко това, наред с отличните ми впечатления от 

личността на доц. Димитров като  високо ерудиран, отговорен, образован и 

интелигентен човек, ми дава солидно основание да препоръчам на членовете 

на Стопанския факултет към ЮЗУ „Неофит Рилски” да изберат на 
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академичната длъжност „професор” доц. д-р Преслав Михайлов 

Димитров.   

 

10.08.2020 г.                                Изготвил становището: 

гр. Варна                                                (проф. д-р Таня Дъбева) 

 

 

 

 

 

 

 



SOUTH-WEST UNIVERSITY "NEOFIT RILSKI" 

 

OPINION 

 

On a competition to occupy academic position of Professor in Professional field: 

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

smoothing)), announced by SWU in SG, issue 42 from 12.05.2020. 

 

Reviewer and jury member: Professor Dr. Tanya Dabeva Filipova 
University of Economics - Varna; Department of Economics and Organization of Tourism; 

scientific field 3. Social, economic and legal sciences,  

professional field 3.9. Tourism, scientific specialty "Economics and Management (Tourism)"; 

 

The only candidate in the announced competition is Assoc. Prof. Dr. Preslav Mihaylov 

Dimitrov 

 

1. Evaluation of the teaching and research activities of the candidate 

The only candidate in the competition holds a PhD degree and the scientific title "Associate 

Professor", awarded more than two years ago (2015). He has performed teaching activities at 

SWU, which proves the implementation of the requirements of Art. 87, para. 1 and 2 of the 

Internal Rules for Development of the Academic Staff at SWU. 

        Assoc. Prof. Dr. Preslav Dimitrov carries out active teaching, management and research 

activities. He holds the position of Dean (second term) of the Faculty of Economics at the 

South-West University "Neofit Rilski" and is Head of the Department of Tourism at the 

same faculty. At the same time, he successfully manages five significant international 

projects; He is an expert in 5 more international and 1 national project. The main lecture 

courses he teaches at SWU are: "Innovations in Tourism" (Bachelor's Degree, Major 

"Tourism"); International and Domestic Tourism ”(Bachelor's Degree, Major “Tourism”); 

"Conjuncture in the tourism industry" (Bachelor's degree, Major “Tourism”) "Management of 

intangible assets" (Master's degree, Major “Tourism”); "Conjuncture" (Bachelor's degree, 

Major "International Economic Relations"). The guided disciplines are methodically provided 

with two textbooks (one single and 1 as a co-author). 

    For the period 2013-2020, Assoc. Prof. Dimitrov realized one teaching mobility on 

"Erasmus +" at the University of Deusto, Spain and two shared lecture courses with Prof. 

Vicky Vrana on the subject "Internet and Web 2.0 in tourism" for students in the master's 

program of Tourism at the Higher School of Educational Technological Institute "Central 

Macedonia", Serres, Greece. At the same time, Assoc. Prof. Dr. Dimitrov is a representative 

of SWU in the specially created working group at the National Agency for Vocational 

Education and Training (NAVET) to bring the state educational requirements in line with the 

European Credit Transfer System in vocational education and training. Prepares an exemplary 

educational standard for transformation of the state educational requirements (SER) into state 

educational standards on the basis of the so-called "Units of learning outcomes". 

    He is fluent in French, English and Russian. Language knowledge and skills allow the 

candidate free use of foreign specialized scientific literature and scientific communications, 

which affects the qualities of his work. 

   This brief information gives us reason to appreciate the large-scale and multi-profile 

teaching activities of the candidate in the competition. 

    

 The research and publication activities of Assoc. Prof. Dr. Preslav Dimitrov are 

characterized by the following: 



 

 In the competition for professor, the candidate participates with 39 scientific 

publications, distributed as follows: 7 monographs (1 single-authored 

habilitation thesis) and 6 independent chapters of monographs; 7 articles indexed 

in world databases (mainly Web of Science), of which 3 independent and 4 in 

co-authorship; 25 articles and reports in unreferred journals with scientific 

editing or collective volumes, of which 7 in Bulgarian language (2 in co-

authorship) and 18 in English (9 in co-authorship). All publications are 

available, published by reputable national or international publishers. In volume 

and structure we evaluate the scientific production as exceeding the required 

minimum; 

 The main scientific interests of Assoc. Prof. Dr. Preslav Dimitrov are in the field 

of scientific forecasting of various variables of tourism practice and reporting 

such as flows, markets, market shares of types of tourism, financial indicators 

and others, mainly through the application of exponential methods; management 

of the tourist destination and working conditions in the sector; innovation 

management, etc. On the basis of the indicated scientific interests is also the 

issue of the main part of the publications of Assoc. Prof. Dimitrov, which fully 

corresponds to the direction of the announced competition for the academic 

position of "professor"; 

 Among the publications presented in this way, the habilitation work of Assoc. 

Prof. Preslav Dimitrov "Exponential forecasting of tourist markets" stands out. It 

is discussed in the primary unit, published by an authoritative publisher and 

reviewed by two habilitated persons. The monograph is the first of its kind in the 

national specialized literature and is especially relevant both in terms of 

successful marketing and management in the tourism industry, as well as in the 

context of modern events (the author made a forecast of the development of 

Covid-19 and its impact on the tourism industry). The qualities of the 

habilitation work fully meet the requirements of Art. 87, para. 3 and 6 of the 

Internal Rules of SWU; 

 Proof of the importance and popularity of the scientific production of Assoc. 

Prof. Dr. Preslav Dimitrov, not only in the national but also in the international 

scientific communications, are the 44 citations as10 of them are in scientific 

publications, referenced and indexed in world-famous databases with scientific 

information or in monographs and collective volumes (Web of Science / CIEO): 

 

2. Evaluation of the scientific and scientific-applied contributions in the works of the 

candidate 

      In his scientific works, Assoc. Prof. Preslav Dimitrov unconventionally combines tourism 

with the methods of mathematical and economic modeling and forecasting, which is a 

contribution to the national specialized literature. More specifically, we highlight the 

following scientific and applied contributions: 

- Systematized, introduced and tested methodology for exponential forecasting of 

various variables from the tourist practice and reporting mainly at macro level and in 

territorial aspect (publ. 3.1.; 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 6.7; 7.2.; 7.8.; 7.9. .; 7.11.; 7.12; 

7.13.; 7.14.; 7.18; 7.19; 7.21.); 

- A system of indicators has been developed for analysis of the conjuncture of the 

tourist markets in terms of the tourist supply and demand and the main factors 

influencing them (publ. 3.1, 10.1, 20.1, 20.2); 



- Solutions to some of the problems related to working conditions in tourism have been 

proposed (publ. 7.1; 7.6); 

- The theory regarding innovation management has been systematized and enriched 

(publ.10.2; 10; 3; 10.4; 10.5; 10.6); 

- The role of tourism in solving some of the problems with poverty in Bulgaria is 

presented (publ. 6.6; 7.3; 10.1). 

-  

3. Critical remarks and recommendations 

    I have no critical remarks about the production of Assoc. Prof. Preslav Dimitrov. I would 

recommend him, if he has a scientific interest, to forecast through the method of exponential 

forecasting the development of the tourist superstructure and especially of its main part - the 

one related to hotel managment. 

 

4. Conclusion 

    The assessments and findings give us reason to conclude that the teaching and research 

activities of the only candidate in the competition announced by Assoc. Prof. Dr. Preslav 

Dimitrov fully comply with the requirements of Art. 87 of the Internal Rules for Development 

of the AS of SWU. Also, the report on the implementation of the minimum requirements 

shows that in total, by all indicators, the candidate's result exceeds three times the state 

requirements. All this, along with my excellent impressions of the personality of Assoc. Prof. 

Dimitrov as a highly erudite, responsible, educated and intelligent person, gives me a solid 

reason to recommend to the members of the Faculty of Economics at SWU "Neofit Rilski" to 

appoint Assoc. Prof. Dr. Preslav Mihaylov Dimitrov to the academic position "Professor". 

 

10.08.2020      Reviewer: 

Varna      (Prof. Dr. Tanya Dabeva) 

 


