
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ”  

 

СТАНОВИЩЕ 

от доц. д-р Гергана Георгиева Ангелова, ПН 3.9 Туризъм, научна 

специалност „Икономика и управление на туризма”, член на научно жури в 

конкурс за заемане на академичната длъжност ПРОФЕСОР по ПН 3.9 

Туризъм  (Икономика и управление на туризма (Конюнктура на 

туристическата индустрия (Прогнозиране на туристическите пазари чрез 

експоненциално изглаждане)), обявен от ЮЗУ „Неофит Рилски” в ДВ бр. 

42/ 12.05.2020 г. 

 

Относно: научната, научно-приложната и професионално-

академичната дейност и продукция, представена от доц. д-р Преслав 

Михайлов Димитров – единствен кандидат в конкурса 

 

I. Обобщени данни за научната продукция и дейността на 

кандидата Преслав М. Димитров защитава дисертационен труд на тема 

“Управление на риска в иновационните процеси в туризма” през 2005 г. и 

придобива ОНС „Доктор по икономика“ по научната специалност 

Маркетинг (Управление на риска в туризма). След четири години научна 

работа той получава научното звание „доцент” по научната специалност 

„Икономика и управление (туризъм)” въз основа на решение на Висшата 

атестационна комисия към МС на Р. България. Понастоящем доц. 

Димитров води лекционни курсове по Иновации в туризма, Международен 

и вътрешен туризъм, Конюнктура в туристическата индустрия – за ОКС 

„Бакалавър“ и Управление на нематериалните активи – за ОКС 



„Магистър“.  

Кандидатът за придобиване на академичната длъжност „професор“ 

работи активно със студенти и докторанти, не само като преподавател, но 

и като ръководител на редица научноизследователски проекти, в които 

участват студенти и докторанти. Към момента доц. д-р Преслав Димитров 

отчита научно ръководство на седем успешно защитили докторанти и 

редица дипломанти-магистри.  

От 2012 г. Преслав Димитров е национален ECVET експерт към 

Центъра за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) към Министерство на 

труда и социалната политика в Р. България. Дейността му на експерт в 

различни области намира отражение в активната и мащабна проектна 

работа. Доц. д-р Преслав Димитров има богат опит в управлението на 

международни научни и образователни проекти, ръководител е на шест 

международни проекта. Участвал е като изследовател в още пет научни и 

образователни проекта, от които 4 са международни и един – национален.  

Кандидатът за заемане на академична длъжност „професор“ владее 

отлично английски, френски и руски език. Преобладаваща част от 

публикациите му са в международни издания на английски език. Доц. д-р 

Преслав Димитров е реализирал и три международни преподавателски 

мобилности – през 2013 г. в Университета „Деусто“, Билбао, Испания; през 

2016 и 2017 г. в Образователен технологичен институт „Централна 

Македония“, Серес, Гърция.   

Научноизследователските интереси на доц. Димитров са много и в 

разнообразни области, като: прогнозиране на туристическите пазари, 

иновации в туризма, конюнктура в туристическата индустрия, управление 

на риска в туристическите компании, проблемите с бедността в българския 

туризъм, маркетинг мениджмънт в туризма, туристическа реклама, 

европейски туристически пазари и евроинтеграция,  системата ECVET в 

професионалното образование и обучение и други.  



Доц. д-р Преслав Димитров е член на три професионални и научни 

организации. От 2010 г. е член и заместник председател на Българска 

камара за образование наука и култура, членува в Съюза на икономистите 

в България и в международната организация Communication Institute of 

Greece.  

Кандидатът в конкурса има редица международни и национални 

награди за научни постижения и принос – 2 награди от международни 

научни конференции, 2 пъти присъждане на званието „Почетен професор“ 

от Университет АДАМ и  Киргизстански икономически университет в гр. 

Бишкек, Киргизстан и почетна грамота за популяризиране и издигане 

престижа на ЮЗУ „Неофит Рилски“. 

Като учен и изследовател, публикациите на доц. Димитров се 

отличават с много висок индекс на цитиране от страна на български и 

чуждестранни учени. Доказателство за това е представената справка за 

цитиранията на публикациите на кандидата, от които 10 са цитирания в 

научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази 

данни, 6 са цитирания на публикации на кандидата в конкурса в 

монографии и колективни томове с научно рецензиране и 34 са цитирания 

в нереферирани списания с научно рецензиране. Свидетелство за научната 

компетентност на доц. д-р Преслав Димитров е и членството му в редица 

редакционни колегии на научни списания, 4 от които чуждестранни (3 

индексирани в световните бази данни) и 4 български издания. Всички тези 

факти ми дават основание да определя Преслав Димитров като 

разпознаваем и утвърден учен в българската и международна научна 

общност.  

За участието в конкурса за заемане на академична длъжност 

„професор“ по ПН 3.9 Туризъм, доц. д-р Преслав Димитров е представил 

списък с общо 41 публикации, разпределени в категории, както следва: 1 

монография (основен хабилитационен труд) и 6 самостоятелни 



монографични глави; 7 статии и доклади, публикувани в научни издания, 

реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни, от които 3 

самостоятелни и 4 в съавторство; 25 статии и доклади, публикувани в 

нереферирани списания с научно редактиране, от които 14 самостоятелни 

и 11 в съавторство; и 2 учебника. Общият обем на научната продукция, 

представена от доц. Преслав Димитров за участие в конкурса за заемане на 

академична длъжност “професор” по ПН 3.9 Туризъм, е 1205 страници, 

което е безспорен атестат за активната му научноизследователска работа и 

постижения, като значителен дял (62%) от общия обем на продукцията 

принадлежи на научните публикации. 

Публикуваната монография е оригинален труд, предоставящ 

апробиран инструментариум за прогнозиране на икономическите 

показатели в туристическата индустрия.  Подходът е използван и за 

формулиране на прогнози, свързани с движението на епидемиологичната 

крива на COVID 19, което доказва неговата ефективност, универсалност и 

силно подчертан приложен характер. 

Кандидатът в конкурса е представил и 6 самостоятелни 

монографични глави, 5 от които имат тематична обвързаност и правят 

задълбочен анализ на иновационната дейност и управление на 

иновационния риск.  

От общо 32 статии и доклади от престижни научни форуми, 

преобладаващ е броят на статиите на английски език – 24, останалите 8 са 

на български език. Впечатление прави тематичната последователност, 

свързаност и задълбоченост в научните статии на доц. д-р Преслав 

Димитров. Голям дял от научните публикации са посветени на 

проблематиката, свързана с прогнозирането на икономически показатели в 

туристическата индустрия, а правилните и навременни прогнози са 

задължително условие за вземане на информирани решения и осигуряване 

на устойчивост.  



Доц. д-р Преслав Димитров е представил два учебника, които се 

отличават с авторски стил и структура и отразяват другите две големи 

области на научен интерес на автора – конюнктурата и иновациите в 

туристическата индустрия.  

Всички публикации на кандидата, представени за разглеждане от 

членовете на научното жури, представляват оригинален труд и в тях няма 

доказано по законоустановения ред плагиатство.  

Съгласно приложената справка за изпълнение на минималните 

държавни изисквания и направен задълбочен преглед на представената 

научна продукция, кандидатът за заемане на академична длъжност 

„професор“, Преслав Димитров отчита внушителен сумарен брой точки - 

1600, което трикратно надхвърля изискуемия минимум. В съдържателно и 

тематично отношение, представените трудове напълно отговарят на 

условията за заемане на академична длъжност „професор“, отразени в чл. 

87, ал. 1 от Вътрешните правила за развитие на академичния състав в 

ЮЗУ „Неофит Рилски“.  

 

II. Оценка на научните и приложни резултати и приноси на 

представената за участие в конкурса творческа продукция 

Кандидатът за заемане на академична длъжност „професор“ доц. д-р 

Преслав Димитров е приложил подробна справка за научните приноси, 

които напълно приемам и определям като оригинални и значими, 

намиращи широко приложение в практиката. Те могат да бъдат 

разграничени, както следва: 

2.1. Теоретико-методологични приноси: 

 Систематизирани са методите на прогнозиране чрез експоненциално 

изглаждане за нуждите на туристическата индустрия и 

туристическите пазари (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); 

 Разработена е система от показатели за анализ на конюнктурата на 

туристическите пазари по отношение на туристическото търсене и 

предлагане и основните фактори, които въздействат върху тях 

(Публикации № 3.1, 10.1, 20.1, 20.2); 

2.2. Научно-приложни приноси: 

 Апробирани са методите на експоненциално изглаждане по 

отношение 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, 6.2, 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, 7.26 7.27, 10.1, 20.1, 20.2); 

 Предложена е система за планиране, организация, мониторинг и 

контрол на конюнктурните проучвания и прогнозирането на 

конюнктурните показатели (Публикации № 3.1, 10.1, 20.1, 20.2); 

 Изведени са прогнозни резултати чрез експоненциално изглаждане 

за нуждите на отделните подсектори на туристическата индустрия, 

видовете туризъм и конкретните микродестинации в туризма  

(Публикации № 3.1, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 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). 

 

Всички рецензирани трудове на доц. д-р Преслав Димитров се 

отличават с високонаучен авторски стил, кореспондиращ с оригинални 

научни приноси, цитирани от редица български и чуждестранни учени, 

което е атестация за качеството на научните изследвания и резултати. 



III. Критични бележки и препоръки 

Нямам критични бележки към научната продукция на кандидата, на 

която давам висока оценка като съдържание, структура, оригиналност и 

значимост. Отчитайки обема на научните статии и проблематиката, 

разглеждана в тях, бих искала да отправя една препоръка към автора – в 

бъдещата му публикационна и изследователска дейност да се фокусира 

върху разработване и на научни студии, които отсъстват от научната 

продукция на автора, безспорно отличаваща се с необходимите за тази 

категория задълбочени изследвания. 

 

IV. Заключение 

Въз основа на направения преглед, анализ и оценка на 

научноизследователската и академичната дейност на доц. д-р Преслав 

Димитров, изразявам категоричната си убеденост, че кандидатът напълно 

отговаря на условията за заемане на академична длъжност „професор“ 

съгласно чл.29 (1) от ЗРАСРБ, чл.60 (1) от ППЗРАСРБ и чл.87 (1) от 

Вътрешните правила за развитие на академичния състав в ЮЗУ 

„Неофит Рилски“ и предлагам доц. д-р Преслав Михайлов Димитров да 

бъде избран на академичната длъжност „професор” по ПН 3.9. Туризъм 

(Икономика и управление на туризма (Конюнктура на туристическата 

индустрия (Прогнозиране на туристическите пазари чрез експоненциално 

изглаждане)) в ЮЗУ „Неофит Рилски”. 

  

 

03.08.2020 г.     Член на  журито:  

  (доц. д-р Гергана Ангелова) 



SOUTH-WEST UNIVERSITY OF NEOFIT RILSKI  

 

 

SCIENTIFIC JURY MEMBER STATEMENT 

Written by Assoc. Prof. Dr Gergana Georgieva Angelova,  

Professional field  

3.9 Tourism, Scientific field Economics and Management of Tourism, 

A member of the scientific jury in a PROFESSOR academic procedure, 

Professional field 3.9 Tourism, Economics and Management of Tourism  

(Tourism Industry Conjuncture (Tourism Markets Forecasting through Exponential 

Smoothing)), announced by SWU of Neofit Rilski in the  

State Gazette, Issue 42/12.05.2020 

 

Regarding: scientific, scientific and applied and professional and academic 

activity and production submitted by Assoc. Prof. Dr Preslav Mihaylov Dimitrov – 

a sole candidate in the academic procedure 

  

I. General data of candidate’s activity and scientific production 

Preslav M. Dimitrov defended his dissertation on Risk Management in 

Tourism Innovation Processes in 2005 and acquired the degree of Doctor of 

Economics in the scientific field of Marketing (Risk Management in Tourism). 

After four years of scientific work he obtained the scientific title of Associate 

Professor in the scientific field of Economics and Management (Tourism) based on 

a decision of the High Attestation Commission of the Council of Ministers of the 

Republic of Bulgaria. Currently, Assoc. Prof. Dimitrov is conducting lecture 

courses in Innovations in Tourism, International and Domestic Tourism, 

Conjuncture in the Tourism Industry – in the Bachelor program and Intangible 

Assets Management – in the Master program. 

The candidate for a Professor academic position works actively with 

undergraduates and doctoral students, not only as a lecturer, but also as a leader of 



a number of research projects involving undergraduates and doctoral students. 

Assoc. Prof. Dr Preslav Dimitrov has conducted scientific mentorship of seven 

successfully graduated doctoral students and a number of master's graduates so far. 

Since 2012, Preslav Dimitrov has been a national ECVET expert at the 

Center for Human Resources Development (HRDC) at the Ministry of Labor and 

Social Policy in the Republic of Bulgaria. His activity as an expert in various fields 

is reflected in the active and large-scale project work. Assoc. Prof. Dr Preslav 

Dimitrov has extensive experience in managing international research and 

educational projects, he has been the leader of six international projects. He has 

participated as a researcher in five other scientific and educational projects, 4 of 

which are international and one - national. 

The candidate for a Professor academic position has an excellent language 

competence in English, French and Russian. Most of his papers have been 

published in international journals in English. Assoc. Prof. Dr. Preslav Dimitrov 

has realized three international teaching mobilities - in 2013 at the University of 

Deusto, Bilbao, Spain; in 2016 and 2017 at the Educational Technological Institute 

of Central Macedonia, Serres, Greece. 

Assoc. Prof. Dimitrov's research interests are many and various, such as: 

tourism markets forecasting, tourism innovations, tourism industry conjuncture, 

tourism companies risk management, Bulgarian tourism problems with poverty, 

marketing management in tourism, tourism advertising, European tourism markets 

and European integration, the ECVET system in vocational education and training 

and more. 

Assoc. Prof. Dr. Preslav Dimitrov is a member of three professional and 

scientific organizations. Since 2010 he has been a member and deputy chairman of 

the Bulgarian Chamber of Education, Science and Culture, a member of the Union 

of Economists in Bulgaria and of the international Communication Institute of 

Greece. 

The candidate in the academic procedure has a number of international and 

national awards for scientific achievements and contributions - 2 awards from 



prestigious international scientific conferences, 2 times awarded with the title of 

Honorary Professor by ADAM University and Kyrgyzstan University of 

Economics in Bishkek, Kyrgyzstan and an honorary diploma for promotion and 

raising the prestige of SWUNR. 

As a scientist and researcher, the publications of Assoc. Prof. Dr. Preslav 

Dimitrov are characterized by a very high index of citations made by Bulgarian and 

foreign scholars. This is evident by the submitted list of candidate's publications 

citations, 10 of which are citations in scientific journals, refereed and indexed in 

world-famous databases, 6 are citations of the candidate's publications in 

monographs and collective volumes with scientific editing and 34 are citations in 

non-refereed journals with scientific editing. Evidence of the scientific competence 

of Assoc. Prof. Dr. Preslav Dimitrov is his membership in a number of editorial 

boards of scientific journals, 4 of which are foreign (3 indexed in world databases) 

and 4 are Bulgarian editions. All these facts provide me with good grounds to 

define Preslav Dimitrov as a recognized researcher in the national and international 

scientific community. 

For the participation in the Professor academic procedure in Professional 

field 3.9 Tourism, Assoc. Prof. Dr. Preslav Dimitrov has presented a list of a total 

of 41 publications, divided into categories as follows: 1 monograph (main 

habilitation thesis) and 6 independent monograph chapters; 7 papers and reports 

published in scientific journals, refereed and indexed in world-famous databases, 3 

of which are independent and 4 – co-authored; 25 papers and reports published in 

non-peer-reviewed journals with scientific editing, 14 of which are independent and 

11 – co-authored; and 2 textbooks. The total volume of scientific production 

presented by Assoc. Prof. Preslav Dimitrov for participation in the Professor 

academic procedure in Professional field 3.9 Tourism is 1205 pages, which is an 

indisputable evidience for his active research activity and achievements, as a 

significant share (62%) of the total volume of production accounts for the scientific 

publications. 

The published monograph is an original work providing an approbated tool 



for forecasting economic indicators in the tourism industry. The approach is also 

used to formulate forecasts related to the current epidemiological curve movement 

of COVID 19, which proves its effectiveness, versatility and highly applied nature. 

The candidate in the Professor academic procedure has also presented 6 

independent monographic chapters, 5 of which have thematic coherence and make 

an in-depth analysis of innovation activity and innovation risk management. 

Out of 32 papers and reports from prestigious scientific forums, the 

predominant number of papers is in English - 24, the remaining 8 are in Bulgarian. 

What makes a great impression in the scientific papers of Assoc. Prof. Dr. Preslav 

Dimitrov is their thematic consistency, coherence and depth. A large number of the 

scientific publications are dedicated to the problems related to the forecasting of 

economic indicators in the tourism industry, and correct and timely forecasts are a 

prerequisite for making informed decisions and ensuring sustainability. 

Assoc. Prof. Dr. Preslav Dimitrov has written two textbooks, which are 

distinguished for their authorial style and structure and reflect the other two major 

areas of auhtor’s scientific interests – tourism industry conjuncture and innovations. 

All candidate’s publications submitted for consideration by the scientific jury 

members are original works and there is no legally proven plagiarism in them. 

According to the enclosed reference about the implementation of the 

minimum state requirements and an in-depth review of the submitted scientific 

works, the candidate for a Professor academic position, Preslav Dimitrov has 

collected an impressive total number of 1600 points, which exceeds thrice the 

required minimum. In terms of content and theme, the submitted works completely 

satisfy the conditions for holding a Professor academic position, according to Art. 

87 (1) of the Internal Regulations for the Academic Staff Development at SWUNR. 

 

II. Evaluation of the scientific and applied results and contributions 

of the scientific publications submitted for the academic procedure 

participation 



The candidate for a Professor academic position, Assoc. Prof. Dr. Preslav 

Dimitrov has submitted a detailed report on the scientific contributions, which I 

fully accept and define as original and significant, widely applied in practice. They 

can be distinguished as follows: 

 

2.1. Theoretical and methodological contributions:  

 Methods of forecasting through exponential smoothing have been 

systematized for the tourism industry and markets needs (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); 

 A system of indicators has been developed to analyze the tourism markets 

conjuncture in terms of tourism demand and supply and the main factors 

influencing them (Publications № 3.1, 10.1, 20.1, 20.2); 

2.2. Scientific and applied contributions: 

 The methods of exponential smoothing have been approbated in terms of 

forecasting the main conjuncture 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, 6.2, 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, 7.26 7.27, 10.1, 20.1, 20.2); 

 A system for planning, organization, monitoring and control of conjuncture 

research and forecasting of business indicators has been proposed 

(Publications № 3.1, 10.1, 20.1, 20.2); 

 Forecast results have been derived by exponential smoothing for the needs of 

the individual tourism industry subsectors, different types of tourism and 

specific tourism micro destinations (Publications № 3.1, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 

6.5, 6.6, 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). 

 



All peer-reviewed works of Assoc. Prof. Dr. Preslav Dimitrov are 

distinguished for their highly scientific author‘s style corresponding to original 

scientific contributions, cited by a number of Bulgarian and foreign researchers, 

which is a testimonial of research quality and results. 

 

III. Critical remarks and recommendations 

I have no critical remarks about the scientific production of the candidate, I 

give a high evaluation of author’s work in terms of content, structure, originality 

and significance. Considering the volume of research papers and the problems 

discussed there, I would like to make a recommendation to the author that in his 

future publishing and research activity he focus on the development of scientific 

studies that are absent in his collection of publications being undoubtedly 

recognized for the in-depth research, which is required for this category. 

 

IV. Conclusion 

Based on the review, analysis and evaluation of the research and academic 

activities of Assoc. Prof. Dr Preslav Dimitrov, I express my firm conviction that the 

candidate fully meets the conditions for holding a Professor academic position 

according to art. 29 (1) of the Law of the Development of Academic Staff in the 

Republic of Bulgaria (LDASRB), art. 53 (1) of the Regulations of the Application 

of LDASRB and art. 87 (1) of the Internal Regulations of the Academic Staff 

Development at SWUNR and I propose Assoc. Prof. Dr. Preslav Mihailov 

Dimitrov to be elected a Professor in Professional field 3.9 Tourism (Economics 

and Management of Tourism) (Tourism Industry Conjuncture (Forecasting of the 

Tourist Markets by Exponential Smoothing)) in SWU of Neofit Rilski. 

 

03.08.2020 Scientific jury member:  

 (Assoc. Prof. Dr Gergana Angelova) 


