СТАНОВИЩЕ
За дисертационния труд на Десислава Иванова Алексова
на тема „Изследване на туристическия потенциал на община Ботевград за
устойчиво развитие на дестинацията“,
представен за придобиване на образователна и научна степен «Доктор» в
професионално направление 3.9. «Туризъм»
научен ръководител проф. д-р Соня Милева
от доц. д-р Вера Кирилова Николова
член на научно жури
(Заповед на Ректора на МВБУ – Ботевград № 398 от 19.12.2018 г.)
Представените документи за защита са в съответствие с изискванията на Закона
за развитие на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ), Правилника за
неговото приложение (ППЗРАСРБ) и Правилата за условията и реда за придобиване на
научни степени и заемане на академични длъжности в МВБУ. Становището е изготвено
въз основа на представените документи и посочените изисквания.
Данни за кандидата в съответствие със законовите изисквания
Кандидатът за образователната и научна степен „доктор“ – Десислава Иванова
Алексова е родена през 1979 г. Висшето си образование получава в Нов български
университет, София – ОКС „бакалавър“ по „Туризъм“, специализация „Културен
туризъм”

и

ОКС

„магистър“

по

„Международен

туризъм“,

специализация

„Алтернативен туризъм”. Десислава Алексова има дългогодишен преподавателски опит
в няколко висши училища в страната – НБУ, МВБУ, ВУАРР, както и в Център за
професионално обучение на планински водачи и Център ПРО Експерт. Има участие в 18
проекта – национални и международни, по-голямата част от които са в сферата на
туризма, устойчивото развитие и трансгранично сътрудничество. Има опит като външен
експерт по туризъм, координатор туризъм и лектор.
Обща характеристика на дисертационния труд
Представеният дисертационен труд включва 162 стр. основен текст, в т.ч. 37 фигури
и 21 таблици, и списък на литературните източници със 137 заглавия, 22 нормативни,

програмни и стратегически документи, 16 електронни източници, както и 16 приложения с
общ обем 46 стр.
Структура и съдържание. Дисертационният труд се характеризира с последователна
и логична структура, аргументирана обосновка на проблемите и коректност при използване
на литературните източници. Разработен е в: Увод; 4 глави основно съдържание, съдържащи
теоретико-методическата рамка на изследването, анализ и оценка на туристическия
потенциал за устойчиво развитие на проучваната дестинация, резултати от изследването,
направени на базата на емпирични проучвания и концептуални предложения за
стратегическо развитие на устойчив туризъм в община Ботевград; Заключение.
Актуалност на темата. Темата на дисертацията е актуална и отговаря на съвременните
потребности от изследване на възможностите и проблемите, които касаят туристическото
развитие на по-малко популярни у нас туристически дестинации. Анализът и оценката на
потенциала за устойчиво туристическо развитие на община Ботевград, както и
предложенията за конкретни приоритети в това развитие, предоставят материал, който може
да бъде основа за реални действия и инициативи на местните власти, местната общност и
туристически бизнес.
Обектът и предметът на изследването са точно формулирани и определят понататъшното очертаване на изследователските задачи и подходи.

Целта, така както е поставена в дисертационния труд ясно изразява основната
насока на изследването, като в процеса на разработката нейното изпълнение в значителна
степен е надхвърлено. Този извод се налага от реализирането на четвъртата задача в
разработката, а именно „Формулиране на цели и стратегически приоритети за устойчиво
туристическо развитие на община Ботевград“.
Теоретичен подход и методика: Теоретичната рамка на дисертационния труд се
определя от постановките по проблема на устойчивото туристическо развитие и поконкретно неговото проявление на местно ниво. Авторът добре представя и интерпретира
основните принципи и постановки на устойчивото туристическо развитие на ниво малка
териториална единица, в контекста на териториалната система на отдиха и туризма. За целта
на проучването е приложен

разнообразен методически инструментариум. Използвани са

методи от различни сфери на научното познание – картографски и ГИС, статистически,
социологически. Умело се борави с традиционните анализ и синтез както на вторични, така
и на първични източници на информация. Особено ценно за разработката е осъщественото
емпирично проучване и изводите от него.

Резултатите от проучването са представени на много добър научен език, което
илюстрира уменията на докторанта да борави свободно с научната терминология по
разглежданите проблеми.
Публикации: Приложеният списък с публикации показва активна публикационна
активност. Представени са 7 публикации, които кореспондират с темата на дисертационния
труд
Авторефератът коректно и синтезирано отразява основното съдържание на
дисертацията.
Научни и научно-приложни приноси
От изведените от докторанта пет приноса, с най-голяма тежест в научен и научноприложен аспект се очертават:
1. Извършеният анализ и оценка на ресурсния туристически потенциал на община
Ботевград и разработените конкретни предложения за устойчивото развитие на
туризма на местно ниво.
2. Осъщественото емпирично проучване и анализираните резултати от него.
3. Изработените 10 картосхеми чрез използване на ГИС, визуализиращи различни
аспекти от направеното проучване на територията на община Ботевград.
Критични бележки
Наблюдават се и някои слабости на дисертационния труд:
-

Представената Европейска система от индикатори за устойчиво развитие на
туризма не намира цялостно приложение в разработката. Индикаторите за
устойчиво развитие не са обвързани в цялост с анкетните проучвания. Липсват
анкети на заинтересованите страни в лицето на туристическия бизнес в
дестинацията.

-

Не става ясно какво е съотношението на отделните представители, участници
във фокус-групите на проведеното емпирично проучване. Поради това не
може да се определи тежестта на отделните компоненти в групите, което води
до непълнота при изводите.

-

При анализа на отговорите в анкетите не става ясно какво е мнението на
отделните групи респонденти. Резултатите са коментирани на база само на
генералната съвкупност.

-

Фигурите, които визуализират отговорите на отделните въпроси не винаги са
позиционирани при анализа на въпроса, което затруднява възприемането на
информацията.

-

В структурно отношение, в частта представяща анализ на туристическия
потенциал на община Ботевград, би трябвало да се обособят точки –
Туристическа инфраструктура и Кадри в туризма. Кадрите, заети в този
отрасъл на местната икономика, тяхната професионална специализация и
проблеми не са застъпени в разработката.

Заключение
Независимо от посочените слабости, представеният труд представлява научно
издържан и самостоятелен продукт, който има своя определен принос като разработка с
актуална тематика и приложна роля, за очертаване насоките на устойчиво туристическо
развитие на местно ниво.

Предлагам на Научното жури да присъди на Десислава Алексова образователната
и научна степен „доктор“, по професионално направление 3.9. „Туризъм“.

08.03.2019 г.

Изготвил становището
(доц. д-р Вера Николова)

