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І. ХАРАКТЕРИСТИКА НА НАУЧНАТА И НАУЧНО-ПРИЛОЖНАТА ПРОДУКЦИЯ
НА КАНДИДАТА ПО КОНКУРСА

Единственият кандидат по обявения конкурс за професор доц.д-р Васил
Маринов участва в него с научна продукция, състояща се от 88 заглавия на
разработки, публикувани след присъждането на научното звание „доцент” през
1996 г. и 10 избрани непубликувани научно-приложни разработки. Трудовете на
кандидата представят резултати от извършена научноизследователска дейност и
са публикувани в специализирани научни издания. Сред тях са 11 монографии, 9
глави от монографии и сборници, 10 студии, 9 научни статии, 31 публикувани
научни доклада, 9 публикувани научно-приложни разработки и 9 учебника и
ръководства. В 63 от тях доц. В.Маринов е единствен автор, първи автор и/или
ръководител на екипа. Общият обем на публикуваните източници е 4 658 стр.,
заедно с избраните непубликувани научно-приложни разработки той възлиза на
5 378 стр. От тях изричен принос на кандидата са 3 247 (3 860) стр., или около
70%. Заслужава да се отбележи голямата част от научната продукция на
кандидата, публикувана на английски език (27 заглавия, от които 16 в чужбина).
По-голямата част са публикувани както на български, така и на английски език.
Значителна част от публикациите на доц. Маринов може да се намери в интернет
пространството - 28 заглавия.

За периода имам само 2 общи публикации с доц. Маринов (№№ 23 и 31),
които изключвам от рецензираните от мен материали. Същевременно познавам
добре разглежданата тематика и това ми дава основание да дам безпристрастна и
обективна оценка на представените за рецензиране публикации.

Заслужава да бъде отбелязан големият брой непубликувани материали, от
които една голяма част са с чисто приложен характер и са изиграли значителна
роля за разработването на стратегии, планове и законодателни актове в различни
сфери на туризма, териториално-устройственото планиране и икономическото
развитие и политика на страната.

Доц. д-р В.Маринов е участвал в 87 изследователски, образователни и
приложни проекта, 78 от които в периода след придобиване на научното звание
„доцент”, в т.ч. 28 проекта като ръководител и 8 проекта като единствен
изпълнител. Над 2/3 от проектите са финансирани от международни организации
и програми: PHARE, UNDP, DFID, USAID, ICLEI, UNICEF, Отворено общество,
Швейцарска научна фондация и др.



ІІ. ОЦЕНКА НА НАУЧНИТЕ И ПРАКТИЧЕСКИ РЕЗУЛТАТИ И ПРИНОСИ

ІІ.1. Характеристика на научните трудове и основни приноси

Най-важната характеристика на научната продукция на кандидата за
професор, според рецензента, е неговото умение да разглежда комплексно
различни аспекти от развитието на туризма, като по този начин умело съчетава в
една и съща публикация елементи на научното изследване по различни тематични
направления. Това може да бъде забелязано в по-голямата част от публикациите.
Получените чрез тези комплексни изследвания резултати имат значително научно
и практико-приложно значение.

Друга основна творческа характеристика на доц. Маринов са неговите
разностранни и разнообразни научни интереси, които са станали причина за
проявите му в различни области на теорията и практиката на туристическото
развитие в България и света, както и в други сродни области на научното
познание.

В тази връзка трябва да се подчертае, че научните интереси на доц.д-р
В.Маринов и съответно неговото научно творчество надхвърлят далеч границите
на туристическото развитие и проблемите на туризма като цяло, както е видно от
представения за конкурса за професор списък на публикациите.

Академичната база на доц В.Маринов е в географията на туризма, но
разширявайки своето обучение, работа и специализации в най-различни
допълнителни области, той съумява да съчетае тази междудисциплинарност в
академичната си работа с практически опит в планирането, консултантската
дейност, политически разработки и консултации на различни равнища (от местно
до международно), а така също и с много пазарни проучвания.

Основна тема в научното творчество на доц.д-р В.Маринов е
туристическото развитие в България с акцент върху териториалното
развитие, пространствените структури и процеси, туристическото
райониране и типология на пространствените образувания на туризма.

Осъществени са няколко анализа на туристическото развитие на България
или на отделни елементи на системата на туризма (27, 28, 35, 44, 89, 94). В тях са
разработени и приложени методически подход и показатели за характеризиране
на различни аспекти на туристическото развитие и е осигурявана периодично
актуална информация за туризма в България, направена е оценка на състоянието,
идентифицирани са конкретни проблеми и са дадени политически насоки и
препоръки. Общи особености и приносни моменти в тези анализи са:
проследяване на дългосрочни тенденции (в повечето случаи от края на 80-те
години до момента на осъществяване на изследването), анализ на териториалните
особености на няколко различни пространствени равнища (национално, райони за
планиране, административни области, общини, в отделни случаи туристически
райони и туристическа места/центрове), прилагане на количествени измерители
за териториалната концентрация и вариация.

Наред с това са осъществени изследвания на туристическото развитие и на
отделни райони в България, включително районите за трансгранично
сътрудничество с Турция и Македония, Черноморието (21, 22, 26).

Друго направление в териториалните анализи включва туристическото
райониране, идентифицирането на специфични ареали и анализа на
пространствени туристически образувания (47, 52, 75, 90, 94, 96, 98).



Паралелно с това в по-теоретичен план са изложени аргументи в полза на
необходимостта от туристическо райониране на България във връзка с
необходимостта от териториално диференцирана туристическа политика (47) и е
разработен въпросът за политическите аспекти на туристическото райониране и
определянето на райони за подкрепа.

Друга важна тема в научното творчество на доц. В.Маринов е
количествената оценка и анализът на туристическото търсене на
различни пространствени равнища, по-специално разработването и
прилагането на методики за тяхното осъществяване. Основен приносен момент в
това направление е лансирането и дефинирането на регионална информационна
система за мониторинг на туристическото търсене. В съответствие с това е
разработена, обоснована и тествана методика за набиране и анализ на
информация за туристическото търсене, основана на комбинация от методи, за
които са разработени и съответните методически инструменти (статистическа
информация, данни на общинските администрации, анкетни проучвания на
посетителите със стандартен въпросник, интервюта с мениджъри на заведения за
настаняване, хранене и други съоръжения, преброявания). Идентифицирани са
предимствата и ограниченията на различните методи в конкретен контекст и са
направени препоръки за тяхното подобряване и адаптиране при прилагането им в
различни типове туристически дестинации. В най-цялостен и завършен вид
методиката, резултатите от нейното приложение и оценка са отразени в (13), а
по-конкретно оценката за приложимостта на методиката е представена в (33).

Паралелно и в пряка връзка с посочените проучвания са изследвани
теоретично и методически някои въпроси на оценката на удовлетвореността на
посетителите (34), като се изтъкват предимствата на оценката на
удовлетвореността по отделни аспекти или елементи на предлагането в сравнение
с общата оценка на задоволеността, което е потвърдено и въз основа на
собствени емпирични данни. Подчертана е многокомпонентната същност на
удовлетвореността, анализирани са подходите към нейното отчитане и е
разработена методика за оценка на удовлетвореността, в т.ч. и въпроса за
отчитане на оценките за важност и удовлетвореност от различни атрибути чрез
изчисляване на дефицитите (несъответствията) между важност и задоволеност.
Представени са няколко допълващи се подхода за анализ на данните и са оценени
техните предимства и недостатъци.

Друг аспект на анализа на туристическото търсене е предложената
методика и набор от показатели за туристико-политическа оценка на
географските (националните) пазари на България (51) като инструмент за
насочване на ресурсите за национален маркетинг. Изяснена е разликата между
традиционния маркетингов подход и туристико-политическия подход към оценка
на атрактивността на пазарите. Предложените показатели са относително добре
информационно осигурени, изведени са въз основа на потенциално възможни
цели на туристическата политика и е подчертано, че конкретният набор от
показатели за практическо приложение ще зависи от конкретните цели на
туристическата политика към определен момент.

Актуалните изследвания на автора в областта на туристическото търсене
(2008-2011 г.) са свързани с анализа на пътуванията на българите чрез
комбиниране на максимално широк набор от източници на информация и методи
за анализ. Резултатите са представени в няколко последователни проучвания,



които до голяма степен са реакция на  бързите промени в краткосрочните
тенденции и необходимостта от отразяване на нови данни (9, 39, 77, 78, 79).

Третият вектор на научните интереси на доц.д-р В.Маринов е насочен към
различни аспекти на устойчивото туристическо развитие и
предизвикателствата пред него в България. Въз основа на анализ на
съществуващи дефиниции са очертани същностните белези на устойчивото
развитие, предложена е типология на предизвикателствата и са очертани основни
действия за тяхното адресиране. Предизвикателствата са класифицирани, от една
страна, като общи (глобални) и специфични за България, а от друга страна, са
разделени на императиви, концептуални предизвикателства, предизвикателства,
свързани с обективното състояние и развитие на страната, инструментални и
поведенчески предизвикателства. Анализирани са съответните причини, оценена
е степента на преодолимост и са очертани типичните действия за всяка група.

Предложен е концептуален модел на устойчивото туристическо развитие
като инструмент за анализ, планиране и политика и са очертани основните
предизвикателства и ограничения пред устойчивото туристическо развитие в
контекста на България (32, 10). Моделът е насочен към операционализиране на
концепцията за устойчиво туристическо развитие и е разработен въз основа на
анализ на голям брой съществуващи дефиниции и модели. Обосновано е
отхвърлянето на разбирането за устойчивия туризъм като нов вид,   форма на
туризма или мащаб на туристическо развитие и възприемането на дефинираната
от Hunter широка (приносна) парадигма за устойчиво туристическо развитие.
Централна идея в модела е необходимостта от постигането на баланс и
равнопоставеност между различни аспекти, сфери и интереси: между
икономическия растеж и екологичната и социалната поносимост, между
туристическото и цялостното развитие, между изискванията на туристите
(туристическата индустрия) и изискванията на средата, между изискванията на
туристическата индустрия и местната икономика, между различни социални групи,
между различни пространствени равнища, между поколенията. Заложените в
модела изисквания и критерии са приложени за оценка на ситуацията в България
към края на 90-те години, въз основа на което са очертани основните
предизвикателства и ограничения пред устойчивото туристическо развитие,
разделени в 3 групи: концептуални, свързани с реалното туристическо развитие, в
т.ч. намеренията за развитие,  и инструментални, в т.ч. институционални (част от
тези предизвикателства са идентифицирани и анализирани накратко в по-ранни
публикация (50, 52). Наред с това са представени и факторите, които спомагат за
превръщане на устойчивото развитие в „реална политика” (32). Една от важните и
актуални идеи е, че за прилагане на концепцията за устойчиво туристическо
развитие „трябва да се търсят не толкова алтернативи на масовия туризъм,
колкото алтернативи в масовия туризъм и традиционните туристически места” и
че принципите на устойчивото развитие може да се прилагат с най-голям ефект и
са най-необходими именно в традиционните, силно усвоени туристически
центрове и територии” (32, 52).

Изложените виждания за и подходи към устойчивото развитие и устойчивото
туристическо развитие са намерили приложение в редица стратегии за развитие,
разработвани под ръководството или с участието на автора, по-специално в
техните части за туризма, напр. Велико Търново, 2001 (63), Русе, 2000 (81),
Благоевград, 2000, както и в методически ръководства за планиране на
развитието (4, 6).



В четвъртото научно направление на своята научно-изследователска
продукция, а именно адаптиране и развитие на съществуващи модели на
системата на туризма и на туристическия продукт на дестинацията за
целите на туристическата политика и планиране, кандидатът доц.д-р
В.Маринов е предложил два модела.

Първият е модел на системата на туризма (66), който  има потенциал и за
значително по-широко приложение при анализа, планирането и управлението на
туристически дестинации, и се отличава с две основни особености: 1) интегриране
по непротиворечив начин на съществуващи концепции като туристически продукт,
туристическа индустрия, първично и вторично предлагане, териториална система
на туризма, туристическа дестинация; 2) възприемането на идеята за наличието
на 2 среди на териториалната система на туризма – местна и външна.

Вторият модел е на туристическия продукт на дестинацията (9, 24, 41, 57),
чиито основни особености включват: 1) възприемането на ландшафта като ядро
на туристическия продукт, което се използва от различните индивидуални
оператори за оформяне на собствения им продукт; 2) тезата за участие на туриста
във формирането на собствения му туристически продукт, възприемането му като
цялост независимо от конкретните доставчици на отделните услуги и блага; 3)
утвърждаване на идеята за търсене на цялостни продукти на дестинациите, а не
на услугите на отделни доставчици; 4) ясното разграничаване на елементите на
първичното и вторичното предлагане, както и обосновка на водещата роля на
първичното предлагане; 5) изрично формулиране на практическите и
политическите следствия от модела. Моделът е потвърден от редица емпирични
изследвания на автора за удовлетвореността на  туристите в България (13, 32, 34,
65).

Най-многобройни са трудовете на доц.В.Маринов в направлението
туристическа политика и планиране, където неговите академични търсения и
идеи са намерили конкретно приложение в редица стратегически и планови
разработки на международно, национално и регионално равнище.

Разработени са и са приложени методики за сравнителен анализ и за оценка
на политики, организационни структури, планови системи и др. под.,
идентифицирани и анализирани са приложими практики в областта на
туристическата, регионалната и кохезионната политика (11, 15, 18, 25, 29, 30, 45,
53 ,67, 68, 70, 71, 83 и др.).

Разработена е цялостна методика за стратегическо планиране на развитието
с участие на заинтересуваните на местно и регионално ниво, която с минимални
модификации и конкретизиране е приложима към туристическото планиране.
Методиката е разработвана, тествана и усъвършенствана постепенно. в най-
завършен вид тя е представена в източници (4) и (5) и особено (6) – с по-обща
насоченост към контекста на постсоциалистическите страни от Централна и
Източна Европа. Оригинален принос е разработеният модел на планиране на
развитието, представен в най-завършен вид в източник (6).

Разработени и приложени са методики за оценка на капацитета за участие в
използването на фондовете на ЕС, чиито резултати са използвани за формулиране
на политически препоръки, стратегии и планове за развитие на капацитета на
участниците.

Съществен принос в това направление е направен в усъвършенстването,
адаптирането и тестването на оригинална и иновативна методика за анализ и
прогнозиране на търсенето на проекти с безвъзмездно публично финансиране и



интегриране на резултатите от нейното прилагане в програмирането на програми
и схеми, съфинансирани от фондовете на ЕС (38, 74)

ІІ.2. Цитирания

От кандидата е представена справка и съответна документация за
цитиранията на неговите публикации. Посочени са общо 565 броя цитирания и 37
индексирани публикации. Голяма част от цитиранията са в чуждестранни
публикации, което е свързано с факта, че голяма част от научната продукция на
доц.д-р Маринов е публикувана на чужди езици (главно английски), а също така и
с обстоятелството, че значителна част от научно-приложните му разработки се
отнасят за други страни освен България. Изключително големият брой цитирания,
който според мен е прецедент и върхово достижение за научната специалност 3.9.
Туризъм,  е още едно свидетелство за изключително високата научна стойност на
продукцията на кандидата.

ІІ.3. Критични бележки и препоръки

Към трудовете на доц.д-р Васил Маринов, след дадените по горе
характеристики и основни приноси, трудно могат да се отправят критични
бележки. В рамките на своите научни интереси той добросъвестно и задълбочено
е извършвал научни изследвания, чиито резултати са публикувани в адекватна
форма. Затова по-удачно е да се направят препоръки за неговата бъдеща работа.
Смятам, че доц. Маринов би трябвало да отдели време в бъдеще за обезпечаване
със специализирани учебници и други учебни помагала на четените от него
основни курсове в специалност „Туризъм” на СУ, както и в други сродни
специалности.

ІІІ. УЧЕБНА И ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ НА КАНДИДАТА

Впечатленията ми за учебната и преподавателска дейност на кандидата са
формирани главно от съвместната ни дългогодишна работа в катедрата по
География на туризма в СУ. Доц. д-р Маринов има 26 годишен стаж като
преподавател. Участвал е в разработването на учебни планове и програми и е
преподавал следните дисциплини в бакалавърска и магистърска степени на
специалностите „Туризъм” и „Регионално развитие и политика” в ГГФ на СУ:
География на туризма (в България), Антропогенни туристически ресурси,
Туристическа политика и планиране, Туристическо търсене и поведение,
Туристическо райониране, Туристическа политика на страни от ЕС, Регионално
развитие, политика и планиране, Разработване и управление на проекти. Първа
хабилитация е получил през 1996 г. след успешно защитен дисертационен труд
през 1991 г. Заемал е и заема редица ръководни и изборни длъжности в катедрата
и факултета и университета. В момента е ръководител на катедра География на
туризма. Обществено активна личност е – членува в 7 професионални
организации, 3 от които международни.

Мнението ми за неговата преподавателска дейност е, че той владее отлично
преподавания материал, непрекъснато обновява своите лекции с нова научна и
фактологическа информация, а като личност е стриктен и строг по отношение
знанията на студентите. Бил е научен ръководител на над 100 дипломанта.



Доц. д-р Маринов е научен ръководител на двама (един от чужбина)
успешно защитили докторанти. В момента има трима докторанти (един от
чужбина) в процес на обучение. Той е изключително коректен и съвестен
ръководител и преподавател, обичан и уважаван е от студентите и колегите си.

Друго професионално направление в дейността на кандидата за професор,
което трябва да се отбележи, е административното – в периода 1997-1999 г. той е
заместник генерален директор на Национален център за териториално развитие и
жилищна политика - София, а след това до 2001 г. е прокурист на неговия
наследник Национален център за териториално развитие ЕАД – София. Тази
дейност му позволява да натрупа значителен практически опит в териториалното
устройство на страната и в частност в това на туризма и отдиха, което
изключително много му помага и го прави незаменим в някои научни изследвания
и преподавани лекционни курсове.

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Много още може да се каже, и то в положителен аспект, за творческите
изяви на доц.д-р В. Маринов, но обобщавайки всичко, посочено по-горе, може да
се твърди, че научните постижения на доц.д-р Васил Христов Маринов напълно
отговарят в количествен и качествен аспект на изискванията за получаване на
академичната длъжност „професор” по специалността, обявена за конкурса - 3.9.
Туризъм (География на туризма). Изследванията, изводите, предложенията и
приносите са лично дело на автора. Всички трудове са публикувани или
докладвани на национални и международни конференции и/или са станали
обществено достояние. Съдържащите се в тях приноси могат да се използват и се
използват в практиката на туристическото развитие на страната.

Високо теоретичното равнище на осъществяването на научно-
изследователската работа, постигнатите резултати и приноси в областта на
географията на туризма в България, количествената оценка и анализ на
туристическото търсене на различни пространствени равнища, устойчивото
туристическо развитие в България, моделирането на системата на туризма и на
туристическия продукт на дестинацията, различните аспекти на туристическата
политика и планиране, наличието на учебна литература и дългогодишна и богата
преподавателска и консултантска дейност ми дават основание да изразя изцяло
положително отношение по кандидатурата на доц.д-р Васил Маринов за
получаване на академичната длъжност „професор” по научна специалност 3.9.
„Туризъм (География на туризма)”.

С уважение:
София, 15.01.2012 г.

 (Проф.дгн Мария Воденска)


