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                                                  Р Е Ц Е Н З И Я 

на дисертационен труд за придобиване на ОНС "доктор" по професионално 

направление 3.9. "Туризъм", научна специалност "География на рекреацията 

и туризма" по процедура, обявена от Софийски Университет "Св. Климент 

Охридски" 

1. Обща информация  

Изготвил рецензията: проф. д-р Таня Дъбева Филипова, професионално 

направление 3.9. Туризъм, научна специалност "Икономика и управление 

/Туризъм/", катедра ИОТ, Икономически университет - Варна; 

Основание за написване на рецензията: Заповед на Ректора на СУ № ВО 38-

424/02.07.2015 г. и решение на заседание на Научното жури от 14.07.2015 година; 

Автор на дисертационния труд: докторант на самостоятелна подготовка към 

катедра "География на туризма" Димчо Тодоров Тодоров с научен консултант 

проф. д-р Васил Маринов. 

Тема на дисертационния труд: "Класифициране и категоризиране на 

туристическата материално-техническа база"  

    2. Информация за дисертанта 

    Димчо Тодоров Тодоров е роден на 06.10. 1956 година. Завършва институт по 

международен туризъм "Алеко Константинов" през 1980 година, специалност 

"Хотелиерство и ресторантьорство". Придобива ОКС "бакалавър" и ОКС 

"магистър" по туризъм в Университет "Проф. д-р А. Златаров" - Бургас. Получава 

сертификат по "Мениджмънт и маркетинг на международния туризъм" към 

Центъра за следдипломна квалификация на УНСС /1997 г./. Представената кратка 

информация удостоверява, че е изпълнено изискването на чл. 64 от Правилника за 
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условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични 

длъжности в СУ. 

    Трудовата биография на докт. Димчо Тодоров е богата, основно в областта на 

туризма. През периода 1980-1990 заема различни длъжност в ТК"Балкантурист"- 

София,ТК "Интерхотели", Шератон София хотел Балкан и други. След това 

последователно е бил главен експерт в" Асоциация за туристическо осигуряване”, 

гр. София; външен експерт към ЦЕКЛК  /Централна експертна комисия по 

лицензиране и категоризиране на туристическите обекти/; главен мениджър към 

Фирма „Наджар Травел”, гр. София; член на експертната комисия по 

категоризиране на туристическите обекти към МТ. Практическият опит в сферата 

на туризма и експертната дейност но категоризиране на хотелиерската 

суперструктура подпомага изследванията на докторанта. Същевременно той се 

занимава и с подготовка на кадри, предимно в средните училища по туризъм като 

за целта е издал през периода 2009-2013 шест учебника и помагала, основно по 

хотелиерски и ресторантьорски мениджмънт. Богатият професионален и 

педагогически опит и достижения на докторанта са оценени и му позволяват да е 

експерт към НАОА, както и председател на Българската асоциация на експертите в 

туризма /2009-2015 г./. Димчо Тодоров е автор и на редица статии в сп. "Туризъм и 

отдих", "Туристически пазари" и др., получава и златен приз на сп. "Туризъм и 

отдих" за принос при подготовка на кадри /2013г /. Всичко това показва, че 

докторантът е добре запознат както със съвременните изменения в българския 

туризъм и хотелиерство, така и с актуалната проблематика в сектора. 

           Димчо Тодоров  е зачислен на докторантура на самостоятелна подготовка, 

платена форма  към докторска програма по професионална направление 

3.9.Туризъм,  катедра "География на туризма" със Заповед на Ректора на СУ № ДО-

20-704/ 20.07.2012 г. Полага изискуемия според Правилата на СУ комплексен 

докторантски минимум. 
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Докторантът е отчислен с право на защита със Заповед № ВО 20-

1065/06.07.2015 г. от Ректора на СУ. Дисертационният труд е представен и обсъден 

на разширено заседания на първичното звено - катедра "География на туризма"на 

20.03.2015 г., където е открита процедурата по защита. 

Посочената информация ни дава основание да заключим, че са спазени 

всички процедурни изисквания по чл. 65, ал.1,2 и3 от Правилата за придобиване на 

научни степени и заемане на научни длъжности на СУ. 

3. Общо представяне на дисертационния труд 

Представеният за рецензиране дисертационен труд е посветен на значима за 

нормативното регулиране и управление на хотелиерството и туризма 

проблематика. Общият обем на доктората е 307 страници и включва увод /8 

стр./, основен текст в четири части / 241 стр./, заключение /11 стр./, списък на 

използваната литература /5 стр./, 9 приложения. В изложението са включени 32 

таблици и 22 фигури. Библиографията не е номерирана, но се установява, че се 

състои от 80 литературни и информационни източници. От представения списък се 

вижда, че 37 заглавия са на кирилица /български и руски автори и нормативни 

документи/, 27 заглавия са на латиница, основно на английски език, включени са и 

16 интернет сайта. Съотношението на литературните източници към общия обем на 

изследването предполага увеличаване на техния брой. 

       В увода на дисертационния труд наред с открояването на актуалността и 

акцентите на научната проблематика, са обособени обект и предмет на 

изследването, които оценяваме като правилно формулирани. Посочена е следната 

основна цел: чрез изучаване на световните класификационни и категорийни 

системи и категоризацията в Р. България, анализ и оценка на действащите 

нормативи, да се определят нови насоки и се набележат препоръки за 

подобряване на нормативната уредба на категоризацията в страната, за чието 

изпълнение са конкретизирани 5 научно-изследователски задачи. Авторът е 

базирал изследването си на подходяща основна теза, но на нейна база не са 
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формулирани хипотези. Конкретизиран е изследователския инструментариум, 

приемаме посочените ограничения и откроените проблеми. 

Заключението не изпълнява функцията си  на резюме на получените резултати, 

а по-скоро на параграф относно насоките за усъвършенстване на системата за 

категоризация у нас. 

Научната информация, въпреки недостатъчния й обем, в преобладаващата 

си част е извлечена от авторитетни източници и е използвана коректно. Изследвани 

са мненията и становищата, както на някои чуждестранни учени, така и на 

български изследователи като публикациите са от по-общ характер, защото 

специализираната литература по анализираната проблематика е сравнително 

ограничена. Коментирани са и доста нормативни документи и регламенти, което е 

резултат от спецификата на научното изследване.  Намесата на докторанта при 

прилагането на научната методика е съобразена с изискванията на използваните 

изследователски методи.  

Представеният за рецензиране докторат по отношение на обема си и 

включените структурни елементи отговаря на изискванията на докторската 

програма към катедра "География на туризма". 

4. Преценка на структурата и съдържанието на дисертационния труд 

Представеният за рецензиране дисертационен труд е самостоятелно 

изследване, съобразено със съвременните изменения относно ролята и значението 

на класифицирането и категоризирането на хотелиерската суперструктура за 

регулирането и управлението на сектора и оттам на туризма като цяло. Всяка 

туристическа страна въвежда някакъв тип система за класифициране и 

категоризиране, за да се обхванат, систематизират и регулират разнообразните 

заведения за пребиваване,  чиито продукт е хетерогенен дори и в рамките на един и 

същи вид. Класифицирането и извършваното на негова основа категоризиране на 

хотелиерската суперструктура, независимо от институциите, нормите и 
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нормативите, са важни фактори както за устойчиво развитие на териториите, така и 

за идентифициране и поддържане на качеството на материалната  среда в 

хотелиерството. Тези процеси неминуемо касаят и развитието на туризма в 

националните дестинации, съобразно ролята на хотелиерството като основна 

диейност на туризма и поради пряката му връзка с туристическите русурси. 

Същевременно подобни системи от различен клас и ранг се проявяват и на 

международно ниво като е необходимо както съобразяване с тях, така и адаптиране 

и усъвършенстване на националните и регионални системи с цел 

конкурентоспособност на националния хотелиерски бизнес. Посочените аспекти не 

са добре систематизирани и изследвани у нас  както на теоретично, така и на 

емпирично ниво, продължава рутинно пренаписване на Наредби, показатели и 

критерии. 

Следователно докторатът третира навременна, слабо представена както в  

българската специализирана литература, така и в приложен аспект проблематика, с 

приносен характер за управлението на хотелиерството и на туризма на национално 

и на регионални равнища, което ни дава основание да оценим като успешни 

изборът на предмет и обект на разработката.  

Основната изследователска цел и задачи определят структурата и 

съдържанието на дисертационния труд. Структурата се различава от 

традиционната, включва четири логически подредени части. 

Част първа на доктората въвежда в проблематиката чрез представяне на 

някои  научни категории и понятия. Изяснява се последователно същността на 

туристическата МТБ, респективно на туристическата леглова база като основна 

нейна част. Представени са типизирането, класифицирането и категоризирането на 

ТЛБ, след което се изследва историческата хронолгия при процесите на 

категоризиране в световен план и съответно в България като последната 

информация следва да е в част трета. Същото се отнася и до анализирането на 
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включената методология на категоризиране. В част първа авторът се е опитал да 

систематизира някои от становищата на водещи учени и експерти в областта на 

предмета на изследване като е онагледил изложението с подходящи фигури. 

В част втора е поднесена богата информация относно националните 

системи за категоризиране в някои страни като подборът е направен на базата на 

избрани критерии. Чрез метода на сравнителния анализ са изведени 

класификационни структури, нормативи, процедури и субекти по системите, 

представена е и действащата в някои европейски страни система Хотелстарс. 

Авторът описателно коментира някои от характеристиките на посочените системи. 

В част трета на изследването се сравняват от автора Законите за туризма на 

България от 2002 и 2013, анализира се също Наредбата за категоризация на 

средствата за подслон и местата за настаняване от 2002  тъй като в момента на 

откриване на процедура по защита на доктората, новата наредба все още не е факт. 

Направени са изводи, обособени са проблеми, цитирани са и мнения на експерти. 

Направено е авторово емпирично проучване чрез анкети на мненията на хотелиери 

от различни типове и класове обекти, както и на 5 експерта по категоризацията 

относно действащата у нас нормативна уредба. Изследването е основа за идеи 

относно промяната и усъвършенстването на Закона и неговата Наредба. 

В част четвърта е направен критичен анализ на нормативите за 

категоризация на хотелите в българската система. Всички части завършват със 

съответните изводи и констатации. 

        Структурата и съдържанието на представения докторат съответстват 

до голяма степен на поставената основна цел и научно-изследователски задачи. 

Отделните структурни елементи са добре обвързани. В хода на изложението 

считаме, че се потвърждава основната теза на автора. 

               Докторатът на Димчо Тодоров е безспорно самостоятелно изследване с 

подходящо подбрани теоретични елементи и полезни приложни проучвания и 
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резултати. Прави впечатление умението на автора  да онагледява проучванията на 

отделните аспекти на многообразната проблематика и съответно да обобщава и 

формулира   аргуменитрани изводи.      

           Всичко това ни дава основание да твърдим, че предоставеният за рецензиране 

труд съответства на изисквания на чл.66, ал.1 на Правилата за условията и реда за 

придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ, а 

именно - да включва научно-приложни резултати и кандидатът да може да 

осъществи самостоятелно научно изследване. 

Авторефератът е с обем от 36 страници и коректно отразява 

характеристиките, структурата и съдържанието на дисертационния труд. 

5. Научни и научно-приложни приноси 

В доктората на Димчо Тодоров биха могли да се откроят и систематизират 

следните научно-приложни приноси: 

-систематизирана е и е анализирана информация относно системите за 

класификация и  категоризация на различни нива, включително и за България; 

- направен е критичен сравнителен анализ на последните два закона за 

туризма, както и на действащите Наредба и нормативи за категоризация в 

България; 

- направено е емпирично проучване по изследваната проблематика сред 

подходящи респонденти, което може да служи като модел при подобни 

изследвания; 

- при анализа са откроени някои полезни предложения за усъвършенстване 

на системата за категоризация у нас. 

6. Публикации по дисертацията 
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Докторантът е направила следните публикации по дисертацията: 

                        

1. Тодоров, Д. Категоризацията в туризма. Сп. „Туризъм и Отдих”, бр. 1, 2, 4-5. 

София, 2005.  

2. Тодоров, Д. Категорията – гаранция за качество в туризма. Сп. „Туристически 

Пазар”, бр. 4. София, 2005.  

3. Тодоров, Д. Категоризацията в туризма Сп. „Туризъм и Отдих”, бр. 1. София, 

2006.  

4. Тодоров, Д. Законодателните промени в категоризацията на местата за 

настаняване. „Годишник СУ”. София, 2014.  

5. Тодоров, Д. Категоризацията на местата за настаняване – същност, състояние и 

развитие. Сп. „Управление и образование”, кн. 2, том 10, Vol. 2, Университет 

„Проф. д-р Асен Златаров”. Бургас, 2014.  

6. Тодоров, Д. Категоризацията между старите проблеми и новите решения. Сп. 

„Туризъм и отдих”, бр. 4-5. София, 2015.  

      Оценяваме публикациите като тематично свързани с дисертационния 

труд и достатъчни като брой и структура. 

7. Критични бележки и препоръки 

    1.Необходимо е прецизиране на научно-изследователските задачи на 

доктората, както и номериране на ползваните библиографски източници; 

   2. Налице е известен дисбаланс в обема на главите /голяма първа част, 

намален обем на останалите/; 

    3. Представените класификационни схеми /т.1.2./ биха могли да се 

осъвременят; 

    4. Параграф .1.4.2. логически предшества 1.4.1. като заглавието му също 

следва да се прецизира; 
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    5. Текстовете за България в част първа логично следва да се препратят към 

част втора; 

   6. Не е необходимо да се включват текстове от Закона и Наредбата в 

изложението на част трета, така излишно се увеличава обема на разработката; 

   7. Излишно е преразказването на интервюта с експерти от популярни медии в 

част трета. 

   8. Подходящо е оформянето на отделен параграф за възможностите за 

усъвършенстване на българската система за категоризация. 

      Посочените критични бележки не омаловажават постиженията в 

рецензирания докторат. 

8. Въпроси към докторанта 

1. Посочените критерии за класифициране на ТЛБ /с.48/ формират ли система, 

могат ли да се подредят по степен на важност и в какви рамки? 

2.Кои са по-точно критериите за избор на страните от сравнителния анализ в 

част втора? 

  3.Новата Наредба за категоризация е вече факт. Как я оценявате в контекста на 

вашето изследване? 

  4. Известните сертификационни системи /като например за екосертифициране/ 

кореспондират ли с националната система за категоризация? 

   9. Заключение 

    Според направените оценки може да се заключи, че докторатът на Димчо 

Тодоров отговаря в голяма степен на количествените и качествени изисквания на 

ЗРАСРБ, както и на неговия правилник и на Правилата за условията и реда за 

придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ. На 
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базата на тази констатация, давам    позитивна оценка за представения докторат 

и препоръчвам на почитаемото  Научно жури да присъди на докторант Димчо 

Тодоров Тодоров образователната и научна степен “доктор” по 

професионално направление 3.9. Туризъм, научна специалност „География на 

рекреацията и туризма". 

 

06.09..2015 г.                                                          Рецензент:  

                                                                                                /Проф. д-р Таня Дъбева/ 
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