
 

 

СТАНОВИЩЕ 

 

от проф. д-р Стоян Петков Маринов,  

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 академичната дейност и 

продукция, представена от участниците в конкурса. 

Кандидат: доц. д-р Преслав Михайлов Димитров 

I. Обобщени данни за научната продукция на кандидата. 

За участие в конкурса доц. д-р Преслав Михайлов Димитров, 

представя общо 41 публикации, включващи 1 самостоятелна монография, 

6 самостоятелни глави в колективни монографии, 7 научни статии в 

реферирани и индексирани списания в Web of Science и Scopus (от които 4 

в съавторство), 25 статии и доклади в български и чуждестранни списания 

и научни трудове с научно рецензиране (14 самостоятелни и 11 в 

съавторство), 1 самостоятелен учебник и 1 в учебник в съавторство. 

Представените публикации са с общ обем приблизително 1089 

печатни страници със структура по видове, показана в таб. 1.  

Таблица № 1 

Вид и обем на рецензираните публикации 

№ Вид на публикациите Брой Номерация в 

списъка на 

публикациите 

Брой 

стр. 

Отн. 

дял в 

% 

1 Монография 

(хабилитационен труд) 

1 3.1 140 12,85 

2 Глави от монографии 6 10.1-10.6 242 22,22 

3 Статии в реферирани и 

индексирани списания в 

световните бази данни „Web 

of Science“ и „Scopus“ 

7 6.1-6.7 72 6,12 

4 Статии с научно рецензиране 25 7.1-7.25 290 26,63 

5 Учебници 2 20.1-20.2 345 31,68 

 Общо 41  1089 100,0 

 



Основният за конкурса монографичен труд „Експоненциално 

прогнозиране на туристическите пазари”  е с обем от 140 страници 

(формат B5, а реално 280 страници стандарно набран текст) и не повтаря 

публикации на кандидата за придобиване на образователната и научна 

степен „доктор” и заемане на академичната длъжност „доцент“. 

Рецензиран е от две хабилитирани лица и е издаден през 2020 г. от 

издателство „Авангард-Прима”, гр. София. 

Представените статии и доклади са публикувани през периода 2015-

2019 г., като 24 от общо 32-те статии и доклади са публикувани на 

английски език.  

II. Оценка на научните и на практическите резултати и приноси 

на представената за участие в конкурса творческа продукция 

Съдържанието на публикациите на доц. д-р Преслав Михайлов 

Димитров показва, че той работи систематично и методично по 

проблемите на анализа, проучването и прогнозирането на 

туристическите пазари и на туристическата индустрия. 

Като съществени теоретико-методологични приноси на автора в 

направлението се открояват: 

Първо, авторът e систематизирал методология за прогнозиране на 

туристическата индустрия и на туристическите пазари чрез 

експоненциално изглаждане, акцентирайки върху методите, които в най-

голяма степен съответстват на прогнозните профили на времевите редове в 

туризма. (публикации № 3.1. 6.1-6,7; 7.1-7.25). 

 Второ, разработена е авторска система от показатели за анализ на 

конюнктурата на туристическите пазари по отношение на туристическото 

търсене и туристическото предлагане и основните фактори, които 

въздействат върху тях. (публикации № 3.1, 10.1, 20.1, 20.2). 

 Трето, разработена е система за планиране, организация и контрол 



на проучването и прогнозирането на туристическата пазарна конюнктура. 

(публикации № 3.1, 10.1, 20.1, 20.2). 

Научно-приложни приноси на кандидата в направлението са: 

Първо, реализирана е апробация на методите на експоненциалното 

изглаждане за прогнозирането на основни конюнктурни показатели като 

брой на туристическите пристигания, туристическите приходи и разходите 

за труд в туризма за времеви хоризонт от 10 до 15 години. (публикации № 

3.1; 6.1-6.7;  7.1-7.25; 10.1; 20.1;  20.2) 

 Второ, чрез експоненциално изглаждане са определени прогнозните 

резултати на подсектори на туристическата индустрия по основни видове 

туризъм в България (спа и уелнес туризъм, екотуризъм, спортен туризъм и 

селски туризъм) и за конкретните микро-дестинации в туризма на страната 

(предимно в Югозападна България). (публикации № 3.1; 6.1-6.6; 7.1-7.25). 

III.  Критични бележки и препоръки 

Реализираните публикации дават основание да препоръчаме на 

кандидата в бъдещата си изследователска и публикационна дейност да 

обвърже прогнозирането на туристическите пазари с моделирането и 

формирането на туристическа политика за повишаване на 

конкурентоспособността и ефективността на туристическата индустрия в 

България. 

IV.  Заключение 

Доц. д-р Преслав Димитров се отличава с интензивна, разнообразна 

и ефективна преподавателска, научно-изследователска и обществена 

дейност. Проявява се като колегиален преподавател и научен работник. 

Резултатите от научно-изследователската и педагогическата дейност 

на кандидатa доказват, че доц. д-р Преслав Михайлов Димитров отговаря 

на количествените и качествените изисквания на чл. 29 (1) от ЗРАСРБ, чл. 



60 (1) от ППЗРАСРБ и чл. 87 (1) и (2) от Вътрешните правила за развитие 

на академичния състав  в ЮЗУ „Неофит Рилски", а имено: 

1. Притежава образователна и научна степен „доктор“. 

2. Заемал е  академична длъжност „доцент“ в ЮЗУ „Неофит 

Рилски" над 4 години. 

3. Публикувал е оригинален монографичен труд, оригинални 

статии и доклади в специализирани научни издания в областта на туризма, 

които не повтарят представените за придобиване на образователната и 

научна степен „доктор“ и заемане на академична длъжност „доцент“. 

4. Надхвърля почти трикратно минималните национални 

изисквания по чл. 2б, ал. 2 и 3, съответно изискванията по чл. 2.б, ал. 5 от 

ЗРАСРБ. Кандидатът декларира общо 1599,99 точки при изискуем 

минимум от 500 точки с изпълнение по показателите от всички групи 

(група А - постигнати 50т. при изискуеми 50 т.; група В - постигнати 100 т. 

при необходими 100 т.; група Г - постигнати 439,99 т. при изискуеми 200 

т.; група Д - постигнати 390 т. при изискуеми 100 т.; група Е – постигнати 

655 т. при необходими 100 т.). 

5. Няма доказано по законоустановения ред плагиатство в 

научните трудове на кандидатa. 

Давам положителна оценка и предлагам доц. д-р Преслав Михайлов 

Димитров да бъде избран на академичната длъжност „професор” в 

професионално направление 3.9 Туризъм (Конюнктура на туристическата 

индустрия (Прогнозиране на туристическите пазари чрез експоненциално 

изглаждане)) в ЮЗУ „Неофит Рилски”.  

 

 

Дата:        Изготвил становището: 

04.08.2020 г.      проф. д-р Стоян Маринов 



UNIVERSITY OF ECONOMICS – VARNA 

Certified according to ISO 9001:2015 

77, Knyaz Boris I Blvd., 9002 Varna, Bulgaria 

Phone +359 52 643 360 · Fax +359 52 643 365 · www.ue-varna.bg 

 

OPINION 

 

by Prof. Dr. Stoyan Petkov Marinov, member of the scientific jury in a competition for the 

academic position of "professor", announced by SWU "Neofit Rilski" in SG, issue. 42 of 

12.05.2020 

 

Subject: the scientific, scientific-applied and academic activity and production presented by the 

participants in the competition. 

Candidate: Assoc. Prof. Dr. Preslav Mihaylov Dimitrov 

 

I. Brief data regarding the scientific production of the candidate. 

As a participant in the competition Assoc. Prof. Dr. Preslav Mihaylov Dimitrov presents a total 

of 41 publications, including 1 independent monograph, 6 independent chapters in collective 

monographs, 7 scientific articles in refereed and indexed journals in Web of Science and 

Scopus (of which 4 co-authored ), 25 articles and reports in Bulgarian and foreign journals and 

scientific papers with scientific review (14 independent and 11 co-authored), 1 independent 

textbook and 1 co-authored textbook. 

 

The presented publications have a total volume of approximately 1089 printed pages with a 

structure by type, shown in tab. 1. 

 

Table № 1 

Type and volume of peer-reviewed publications 

№ Type of publications Numb

er 

Numbering in the list 

of publications 

pages Relativ

e share 

(%) 

1 Monograph  

(habilitation thesis) 

1 3.1 140 12,85 

2 Chapters from the monographs 6 10.1-10.6 242 22,22 

3 Articles in refereed and indexed 

journals in the global databases 

"Web of Science" and "Scopus" 

7 6.1-6.7 72 6,12 

4 Articles with scientific review 25 7.1-7.25 290 26,63 

5 Textbooks  2 20.1-20.2 345 31,68 

 Total  41  1089 100,0 

 

The main monographic work for the competition "Exponential forecasting of the tourist 

markets" has a volume of 140 pages (B5 format, and actually 280 pages of standard typed text) 

and does not repeat the publications of the candidate for the educational and scientific degree 

"Doctor" and occupying the academic position "Associate Professor". It was reviewed by two 

habilitated persons and was published in 2020 by “Avangard-Prima” Publishing House, Sofia. 

 

The presented articles and reports were published in the period 2015-2019, as 24 of the 32 

articles and reports were published in English. 

 

http://www.ue-varna.bg/


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

works submitted for participation in the competition 

 

The content of the publications of Assoc. Prof. Dr. Preslav Mihaylov Dimitrov shows that he 

works systematically and methodically on the problems of analysis, research and forecasting of 

the tourist markets and the tourism industry. 

The following stand out as significant theoretical and methodological contributions of the 

author in this direction: 

 

First, the author has systematized a methodology for forecasting the tourism industry and 

tourism markets through exponential smoothing, emphasizing the methods that most closely 

match the forecast profiles of time series in tourism. (publications № 3.1. 6.1-6.7; 7.1-7.25). 

 

Second, an author's system of indicators for the analysis of the conjuncture of the tourist 

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

them has been developed. (publications № 3.1, 10.1, 20.1, 20.2). 

 

Third, a system has been developed for planning, organizing and controlling the study and 

forecasting of the tourist market situation. (publications № 3.1, 10.1, 20.1, 20.2). 

 

Scientific and applied contributions of the candidate in the field are: 

First, an approbation of the methods of exponential smoothing for the forecasting of basic 

economic indicators such as the number of tourist arrivals, tourist revenues and labor costs in 

tourism for a time horizon of 10 to 15 years. (publications № 3.1; 6.1-6.7; 7.1-7.25; 10.1; 20.1; 

20.2) 

 

Second, the forecast results of subsectors of the tourism industry by main types of tourism in 

Bulgaria (spa and wellness tourism, ecotourism, sports tourism and rural tourism) and for the 

specific micro-destinations in the country's tourism (mainly in Southwestern Bulgaria) are 

determined by exponential smoothing. (publications № 3.1; 6.1-6.6; 7.1-7.25). 

 

III. Critical remarks and recommendations 

The realized publications give grounds to recommend to the candidate in his future research and 

publication activity to link the forecasting of the tourist markets with the modeling and 

formation of the tourist policy for increasing the competitiveness and efficiency of the tourist 

industry in Bulgaria. 

 

IV. Conclusion 

Assoc. Prof. Dr. Preslav Dimitrov is distinguished by intensive, diverse and effective teaching, 

research and social activities. He manifests himself as a collegiate lecturer and researcher. 

The results of the research and pedagogical activity of the candidate prove that Assoc. Prof. Dr. 

Preslav Mihaylov Dimitrov meets the quantitative and qualitative requirements of Art. 29 (1) of 

Bulgarian Development of the Academic Staff Act, art. 60 (1) of the Regulations for application 

of this Act and Art. 87 (1) and (2) of the Internal Rules for Development of the Academic Staff 

at SWU "Neofit Rilski", namely: 

 

1. Holds an educational and scientific degree "Doctor". 

2. He has held the academic position of "Associate Professor" at SWU "Neofit Rilski" 

for over 4 years. 



3. He has published an original monographic work, original articles and reports in 

specialized scientific journals in the field of tourism, which do not repeat the ones 

presented for acquiring the educational and scientific degree "Doctor" and holding the 

academic position "Associate Professor". 

4. Exceeds almost three times the minimum national requirements under Art. 2b, para. 2 

and 3, respectively the requirements under Art. 2.b, para. 5 of Bulgarian Development 

of the Academic Staff Act. The candidate declares a total of 1599.99 points with a 

required minimum of 500 points with performance on the indicators of all groups 

(group A - achieved 50 points for required 50 points; group B - achieved 100 points 

for required 100 points; group D - achieved 439.99 tons at required 200 points, group 

D - achieved 390 points at required 100 points, group E - achieved 655 points at 

required 100 points). 

5. There is no legally proven plagiarism in the scientific works of the candidate. 

 

I hereby give a positive assessment and nominate Assoc. Prof. Dr. Preslav Mihaylov Dimitrov 

to be elected to the academic position of "Professor" in the professional field 3.9 Tourism 

(Conjuncture of the tourism industry (Forecasting of tourist markets by exponential smoothing)) 

in SWU "Neofit Rilski" 

 

 

Date:         Reviewer: 

04.08.2020        Prof. Dr. Stoyan Marinov 

 

 

 


