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1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем. 

Бългърските манастири имат решаваща роля при създаването и разпространението 

на българското книжовно наследство. През Възраждането те са просветни и книжовни 

центрове и допринасят за разцвета на църковното изкуство – строително, иконописно и 

резбарско. При липсата на българска държава, през този период, издръжката на 

маанастирите е благодарение на хилядите български ктитори. Затова българските 

манастири като духовни, книжовни, просветни и културни центрове принадлежат на 

цялата българска нация. 

Кризисното състояние на Българската православна църква през последните 

десетилетия доведе до западането на българските манастири, с изключение на 

ставропегиалните и няколко други по-известни манастири. 

Докторантът определя актуалността на темата, като необходимост българското 

религиозно културно и историческо наследство да бъде изучено, анализирано и 

популяризирано, както сред българското население, така и сред чуждестранните 

посетители на страната ни. 

Обект на изследване в дисертационния труд са действащите манастири в България 

като част от материалното културно наследство на страната и важен ресурс за развитието 

на културен (религиозен) туризъм чрез предлагането на специфични културно-

познавателни пътувания. 

Предметът на изследване са наличните и все още неизползвани възможности и 

перспективи за тяхното туристическо развитие.  

Научно-изследователската цел на дисертационния труд е: да бъде събрана и 

систематизирана наличната актуална информация за съществуващите действащи 

манастири в България към този момент, с техните отличителни характеристики, 

забележителности, туристически услуги, които се предлагат на посетителите, степента на 

готовност за тяхното обслужване и настанителната им  база, както и да предложи нови 

подходи за туристическото предлагане на манастирите за вътрешния, и впоследствие и за 

международния туристически пазар. 

За постигане на посочената цел се поставят следните конкретни изследователски 

задачи:  
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 Проучване и анализ на наличната литература за манастирите в България; 

 Създаване на актуална база данни за българските манастири. Постоянната й  

поддръжка  ще  служи на интересите както на църквата, така и на туризма, а също и 

на всички останали заинтересовани страни; 

 Райониране на манастирите в България; 

 Класифициране на манастирите по редица приети критерии; 

 Анализ на състоянието на манастирите в България. Разкриване на настоящия им 

потенциал от гледна точка на развитието на туризма. Те все още не са известни и 

не са популярни за съжаление не само сред чужденците, но и сред българите; 

 Очертаване на възможните подходи за използване на манастирите като основен и 

допълнителен туристически ресурс; 

 Очертаване на няколко възможни насоки за бъдещо печелившо развитие на 

манастирите. 

Докторантът  очертава основната теза в дисертацията - съществуват големи 

възможности за използване потенциала на действащите манастири в България за развитие 

на културно-познавателни (религиозни) туристически пътувания. 

Нейната защита се търси във връзката между атрактивността и многообразието на 

българските манастири и съществуващия потенциален интерес на туристите. Доказването 

й се свързва със следните работни хипотези: 

Хипотеза 1 – Българските православни действащи манастири са с неусвоен 

потенциал за развитие на културно-познавателни (религиозни) туристически пътувания. 

Хипотеза 2 – Българските православни действащи манастири са значима атракция, 

която може да мотивира туристите да участват в културно-познавателно (религиозно) 

пътуване в България и да повиши тяхната удовлетвореност. 

Реализирането на дефинираните в разработката научна цел и задачи се постига чрез 

прилагането на системния подход и използване на съвкупност от научно-изследователски 

методи. При интерпретацията на събраната първична и вторична информация и 

формулирането на изводите и препоръките са използвани методи, като: историческия, 

индукция и дедукция, анализ и синтез; анкетно проучване; сравнителен и SWOT-анализ; 

дескриптивни методи. структуриране и класификация, теренно проучване, включващо 

наблюдение и регистрация и др. 
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Събирането на първична и вторична информация е резултат от прилагането на 

количествени и качествени техники, като: наблюдение, анкетиране и директна 

комуникация. Проведено е структурирано интервю с представители на всички 

манастирски настоятелства в десетте от общо единадесет епархии в България.   

 Методологията на разработване на дисертационния труд включва общо три етапа: 

 Камерален – Запознаване с наличната информация и уточняване на действащите 

манастири в България. 

 Теренен – Обиколка на действащите манастири в периода 2003 – 2009 година. 

 Анализ и проверка на събраната информация.  

  Трябва да бъде подчертано преимущественото прилагане на териториалния подход 

при анализа на събраната информация, проявено най-вече при предложеното райониране 

и сравнителния анализ на отделните типове манастири. 

 По време на написването на дисертацията докторантът среща следните трудности: 

1. Значителното по обем време, оказало се необходимо за обиколката и запознаването 

с актуалното състояние на манастирите в България. 

2. Наличието в много от манастирите на открито нежелание за каквато и да било 

комуникация от страна на манастирските настоятелства. 

3. Липса на каквато и да било информация за това, как да се стигне до определени 

действащи манастири /телефони, лица за контакт/ . 

4. Липса на указателни табели за местонахождението на много от манастирите, а на 

места и поставяне по противоречив начин. 

5. Трудна транспортна достъпност до една част от манастирите като Голямобуковски, 

Разбоищки, Трънски и др. 

 

2. Обща характеристика и структура на дисертационния труд. 

Структурата на дисертацията съчетава нейния предмет, обект, изследователски цели и 

задачи. Тя отразява възприетия от автора цялостен подход към изследването и включва: 

въведение, три глави и заключение (общ обем 278 стр., от които: 2 стр. съдържание, 1 стр. 

списък на използваните в разработката съкращения, 189 стр. изложение, 65 стр. 
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приложения и 9 стр. използвана литература, включваща 149 заглавия). Основният текст е 

илюстриран от 46 таблици и 8 фигури, 1 схема, 1 диаграма и 3 графики. 

Първа глава е озаглавена „Същност и развитие на религиозния туризъм“. В нея 

докторантът разглежда основните насоки на развитие на религиозния туризъм у нас. 

Направено е разграничение между поклонничеството и религиозния туризъм, като се 

подчертават високите темпове на развитие на религиозния туризъм през 90-те години на 

ХХ век, и особено в началото на новото хилядолетие. 

  Докторантът разглежда определението за религиозния туризъм като 

представително и обхватно, защото изяснява съдържанието на понятието както от гледна 

точка на потребителя и неговата мотивация, така и от позициите на туристическата 

индустрия. То дава в достатъчен обем и качество научна информация и основание за 

определяне и разграничаване на основните същностни характеристики на религиозния 

туризъм, а именно: Религиозният туризъм е самостоятелен вид туризъм в рамките на 

основната класификационна схема на туризма. Той представлява пътуване и временно 

пребиваване извън постоянното местоживеене на туриста с доминиращи цели и мотиви, 

определени от специфични духовни потребности. Включва потребление на материални и 

духовни блага (респ. специализирани туристически продукти) при посещения на места и 

обекти с определящ религиозен контекст на туристическото предлагане. Обхваща 

съвкупността от всички организации, институции и субекти, които осигуряват 

специализирано информационно, транспортно, търговско и друг вид обслужване, 

посрещане, настаняване, хранене и придружаване на религиозни туристи. Представлява 

специфична ниша на туристическото търсене и е обособена част от съвременната 

туристическа индустрия. Възможните подвидове на този вид туризъм са: 

- почивка в манастир; 

- поклоннически пътувания;  

- пътувания (ежегодни) до свещени места;  

- посещение на църкви; 

- участие или наблюдение на религиозни тържества; 

- пътувания до религиозно-исторически градове и места;  

- пътувания за участие в църковни мегасъбития; 

- гробищен туризъм и др. 



6 
 

          Предложените класификации на религиозния туризъм показват все повече 

възможности за неговото разпространение в различни райони и страни на света. Бъдещите 

сценарии за развитието му се основават на тенденциите в туризма въобще, свързани с 

"новите туристи", "туристическия опит" и ускорените темпове на нарастване в световен 

мащаб.  

Според докторантът все повече туроператори ще насочват дейността си към 

създаване на адекватни туристически продукти. Духовните институции като собственик и 

стопанин на религиозни обекти и атракции ще играят все по-осезаема роля за създаване и 

подпомагане потреблението на тези продукти. Това ще рефлектира в шансове и 

възможности – за доставчиците на туристически услуги (транспортьори, хотелиери, 

делови центрове, културни и образователни институции и др.), за пътническите агенции и 

милионите туристи от цял свят за един по-добър, хуманен и устойчиво развиващ се 

туризъм. 

Втора глава е озаглавена „Териториален анализ на наличните манастири в 

България“. В нея е представена методиката на проведеното проучване - данните за 

манастирите са дадени по азбучен ред, като за тяхната достоверност е правено засичане на 

поне три литературни източника и устното интервю с представители на  манастирското 

настоятелство. За ставропигиалните манастири е взето и мнението на представители на 

Светия Синод. Важна роля играят и личните впечатления на докторанта. 

 Разкрита е концепцията на автора за райониране на манастирите в страната, както и 

конкретните критерии, използвани при него. Разработената териториална подялба на 

действащите манастири е направена с отчитане на местоположението на манастирите.

 Извършената класификация на действащите манастири в България се основава на 

определени критерии разработени от докторанта. В дисертацията е използвано и анкетно 

проучване, проведено сред представителите на всички монашески братства в действащите 

български манастири. В него са използвани както отворени, така и затворени въпроси с 

цел изясняване на спецификите на всеки обект. Резултатите от него са използвани при 

анализа на всеки регион и са включени в обобщената таблица, дадена като приложение на 

дисертационния труд. Един от основните приноси на докторанта е районирането на 

манастири в България, което до този момент не е извършвано. Казаков смята, че 

предложението може да донесе само ползи на БПЦ и на самите манастири, а именно: 
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 То ще ги изведе ясно на туристическата карта на България. 

 Ще ги популяризира. 

 Ще даде възможност за съдаване на нови манастирски туристически маршрути в 

бъдеще. Те могат дори да бъдат използвани съвместно с Гръцката и Сръбската 

Православни църкви за развитие на религиозен туризъм на територията на 

Балканите. 

 Ще създаде възможности за бъдещи национални и регионални туристически 

инициативи свързани с българските православни действащи манастири, в които 

активно участие ще може да взима и туристическата индустрия. 

Схемата, предложена от докторанта обхваща територията на цялата страна. Това е 

направено с цел да бъде привлечено вниманието на туристи и посетители дори и към по – 

непопулярните обекти у нас. Включват се всички разгледани тук действащи, православни, 

български манастири. За целта е използван основно географския принцип, т.е. отчита се 

основно местоположението на манастирите.  

В края на главата последователно са разкрити възможностите и перспективите за 

развитие на религиозен туризъм в 10-те обособени района. Анализът на всеки район 

следва една и съща схема и структура – най-напред е обособен самият район и са изброени 

включените в него манастири, направен е критичен анализ на достъпността на района като 

цяло и на отделните манастири в него. Следва анализ на обектите в съответния район от 

гледна точка на времето на възникване, посещаемостта и желанието да бъдат посещавани, 

както и наличието на монаси/монахини в отделните манастири. Представено е кратко 

описание на всеки един от манастирите, включени в съответния район, представено е 

историческото му развитие и съвременното състояние, забележителностите в него. Там, 

където има такива, са описани интересни легенди и митове за манастирите в района. За 

всеки район е представен анализ на имиджа му като цяло и на отделните манастири в него, 

базиращ се на резултатите от направеното авторово проучване. Следва анализ на 

съществуващата настанителна база към манастирите, както и на възможностите за 

създаване на такава. Направен е анализ на туристическите потоци, на базата на който, 

както и на основата на характеристиките на отделните обекти в районите, е направено 

предложение за основните целеви пазари(съществуващи и потенциални) за всеки район. 

Авторът предлага тематични туристически маршрути за всеки район, съобразявайки се с 
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неговата специфика, както в географско, така и в историческо, културно и религиозно 

отношение. Анализът на всеки район завършва с обобщени изводи за неговото състояние 

и потенциал за участие в туристическото движение.   

Трета глава е озаглавена „Обобщена сравнителна оценка на действащите 

манастири в България“. В нейното начало са обобщени резултатите от подробния анализ, 

направен в предходната глава. Обобщените изводи са представени синтезирано в Таблица 

2. Докторантът анализира манастирите в 10-те района настраната и прави следните 

обобщени изводи: 

 Достъпността на повечето от манастирите е добра (по-висока от средната оценка) с 

изключение на Западна България (Югозападна – 4, Северозападна и Софийски регион 

– 3).  

 Прави впечатление, че с изключение на Софийски регион, където се намират 27 

манастира, в останалите региони те се разпределят относително равномерно, което е 

добра предпоставка за тяхното управление, поддържание и развитие (при условие, че 

всеки регион има съответна местна организация или орган, координиращ действията в 

това отношение на неговата територия). 

 Имиджът на манастирите в повечето региони е доста висок (оценка 7-10). Изключение 

в това отношение правят двата региона в Северна България. Това се дължи на факта, 

че са отдалечени от основните традиционни религиозни центрове у нас – София и 

Велико Търново и се намират в изоставени в близкото минало райони. 

 Настанителната база навсякъде е недостатъчна. Само в регионите на Задбалканските 

котловини и Горнотракийската низина (където се падат средно по 20 легла на 

манастир) положението е малко по-добро. В Родопския регион също се падат средно 

15 легла на манастир. Във всички останали региони може да се твърди, че практически 

не съществува настанителна база, която да обслужва евентуалните посетители на 

светите обители. 

 По отношение на потенциалните пазари се вижда, че навсякъде основната група от 

посетители се очаква да бъде представена от вътрешните посетители (българи, 

ученици и студенти). Втора, доста ясно обособена, но сравнително по-малобройна 

група са чуждите туристи със специални интереси, сред които особено място заемат 

руските туристи. Трета група се формира от учени, богослови, историци, философи и 
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културолози. Не трябва да се забравят и истинските поклонници, чийто брой през 

последните години бавно, но непрекъснато се увеличава. Интересен пазарен сегмент 

(сравнително малоброен, но също с потенциал за нарастване) са младоженците, които 

засега предимно в Софийски регион предпочитат да се врекат във вярност пред олтара 

на стара манастирска църква. 

 Съответно, разработването на туристически маршрути и програми следва да бъде 

съобразено със спецификата на по-горе дефинираните основни групи туристи. 

Съществуват много и най-разнообразни възможности за атрактивно и информативно 

представяне на тази част от културно-историческото и религиозното наследство на 

България. 

В следващия параграф 3.2. на базата на предходните проучвания е направен SWOT 

анализ на действащите православни манастири в България. Според докторанта силни 

страни са: местоположение, съхранен български дух, книжовност, култура, опазване на 

националната идентичност, а слаби страни са: невъзможността на някои манастири да се 

включат в туристическото предлагане, липсата на приемственост при монашеството, 

отчужденост от хората, ниската степен на образование.  

Възможностите, които дисертантът предлага за бъдещото развитие на манастирите 

в България са твърде дискусионни. Казаков има твърде големи очаквания от новия 

Български патриарх Неофит. Тук той забравя, че Българската православна църкава е 

изключително консервативна, а днешният патриарх беше дълги години близък съратник 

на патриарх Максим. Заемането на активна гражданска позиция по теми, касаещи 

българската духовност днес от нашите съвременни монаси и монахини е химера. За 

голямо съжаление само единици от тях са просветени и духовно отдадени на 

християнските ценности. Невежеството, което се шири сред тях, не дава основание да сме 

толкова оптимистично настроени. 

Едно друго предложение на докторанта е по-вероятно осъществимо - излизането на 

пазара със собствена екологично чиста продукция. Тази възможност отваря пътя за 

сериозно увеличаване на финансовите постъпления за манастирите. 

Друга инициатива на докторанта за започване на активна съвместна работа с 

туристическата индустрия за популяризиране на българските манастири е осъществима, 

но в дългосрочен план. Имайки собствен горчив опит от стремежа на българските музеи 
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да работят равнопоставено с туроператорите в страната оставам резервиран към 

реализирането на подобна идея от страна на манастирите. 

Последната идея на докторанта също е трудно реализуема – отварянето на 

манастирите за българските деца. Според Казаков „Времето на бездуховност трябва да 

бъде забравено и оставено в миналото. Нашите деца трябва да познават и да разбират 

собствената си религия. Това би могло да стане удачно чрез създаване на детски школи по 

източноправославно песнопение, различни игри и състезания, провеждани периодично в 

рамките на манастирите, включващи учебни дисциплини като български език, история, 

география, биология и др.“ 

В края на главата докторантът разглежда 3 основни възможни сценария за бъдещо 

развитие на манастирите в България: 

- Осъществяване на постоянни контакти с чужди манастири; 

- Създаване на манастирски асоциации; 

- Манастирски производства с цел осигуряване на приходи. 

Тези три сценария могат да се приложат както поотделно, така и заедно. Вторият 

начин за прилагане на сценариите би могъл да бъде много по-ефективен. 

 Проведеното от докторанта анкетно проучване на туроператори предлагащи 

посещение на български действащи манастири доказва, че българите пътуват обикновено 

неорганизирано /според 8 от подадените отговори или според 72% от анкетираните 

туроператорски фирми/, което не е изненадващо. При ниския жизнен стандарт те 

предпочитат да посещават манастирите със собствен превоз, в удобно за тях време, като 

почти винаги такива начинания са еднодневни или максимум с една нощувка. При 

чуждите туристи организацията на пътуванията е почти изцяло организирана от 

туроператор в 10 от 11 случая. 

 При анализа на резултатите от анкетата докторанта стига до реалната ситуация в 

момента - липса на диалог или нежелание за такъв от страна на монашеските братства. 

Според мнението на докторанта: „Крайно време е двете страни да седнат на една маса и да 

решат колкото се може по-скоро тези проблеми, защото това са неща от взаимен интерес, 

но и оказващи сериозно влияние върху имиджа на страната като дестинация за религиозен 

туризъм. Липсата на практически опит в това направление не може повече да ни служи 

като оправдание.“ 
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 След направения обстоен преглед на съвременното състояние и развитието на 

българските действащи манастири, в заключението докторантът извежда следните изводи: 

 Българските православни действащи манастири са разположени 

сравнително равномерно по територията на страната. 

 В тази връзка предложеното от докторанта райониране на българските 

действащи манастири; ще ги изведе ясно на туристическата карта на 

България; ще ги популяризира; ще даде възможност за съдаване на нови 

манастирски туристически маршрути. 

 Посещаемостта на действащите български манастири днес определено 

нараства. 

 По отношение на желанието от страна на монашеските братства за 

посещаването на манастирите ситуацията, която бе установена е, че само в 

единични случаи монасите са настроени недружелюбно или дори враждебно 

към посетителите. 

 Имиджът на действащите православни манастири в момента е достатъчно 

висок и е с тенденция да се повишава. Това е резултат от повишеното 

внимание на църквата към посетителите като цяло. Самите манастирски 

братства съществуват заради местното население и вниманието, което те му 

отделят с оглед и на подобряване на собственото си икономическо 

състояние, расте. 

 Настанителната база на манастирите е категория с особен статут. По този 

критерий се оказа, че най-голяма група съставляват манастирите, които не 

разполагат с настанителна база или разполагат, но не допускат 

пренощуването на туристи. Втора група представляват манастирите, които 

разполагат с настанителна база, но разрешават пренощуването само на 

поклонници, какъвто е случаят със Скринския манастир. Третата група се 

формира от манастири, които приемат туристи за нощувка, като Рилския 

манастир. 

 Туристическите потоци към манастирите нарастват по численост, като се 

увеличава делът и на неместното население. Макар и бавно, действащите 

манастири в РБългария се популяризират в интернет среда /нещо, което 
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доскоро беше немислимо/ и дори от собствени радиостанции, какъвто е 

случаят със Скринския манастир. 

 Потенциалните пазари, на които разчитат днес манастирите, са основно 

млади хора, семейства с деца и специалисти в различни области на науката, 

изкуството и богословието. Отделя се внимание и на нарастващия бавно, но 

с постоянни темпове, чуждестранен сегмент. 

 Печелившо за монашеските братства би било разработването и препоръката 

на тематични маршрути, по които гостите на конкретен манастир могат да 

се разходят или също така и идеи за посещаване на други 

близкоразположени православни манастири. 

 

3. Оценка на научните резултати и приносите на дисертационния труд.  

С убеденост приемам, че целта на дисертационния труд е постигната. Създадена е 

актуална картина на състоянието и развитието на българските православни действащи 

манастири, а поставените задачи за постигането на  целта са решени, въпреки срещнатите 

редица трудности, най-вече от институционален характер. 

 Основните приноси на докторанта са: 

За първи път в България е направено пълно описание и анализ на всички действащи 

манастири в страната според тяхното местоположение и достъпност, имидж, наличие на 

настанителна база и пр. Създадена е актуална база данни за състоянието на действащите 

манастири. 

 Извършен е анализ на проучванията на българските манастири в миналото, както и 

на християнството и развитието на религиозния туризъм в световен мащаб. 

 Анализирани са основните туристически пазари и са очертани основни 

туристически маршрути и пакети, които могат да се разработят и предлагат на базата на 

тяхното съществувание. В никакъв случай не бива да се подценява предимно вътрешната 

насоченост на тези обекти по отношение на туристическия пазар – българските туристи 

представляват една важна част от туристическите потоци в страната, а усвояването и 

популяризирането на манастирите като цел на туристическите пътувания на българите в 

много скоро ще доведе до нарастване интереса и на чуждестранните туристи към тази част 

от българската история и култура. 
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 Предложено е райониране на манастирите с оглед тяхното по-добро управление, 

интегриране и социализиране, направен е сравнителен анализ на отделните региони.  

 Извършен е SWOT анализ на българските манастири, като се очертани техните 

основни слаби и силни страни, както и възможностите и заплахите за развитието им като 

туристическа атракция. 

 Основните силни страни на българските манастири се коренят в тяхната далечна 

история. Това са преди всичко местоположението им, избирано с грижовност от техните 

основатели, съхранените български дух, книжовност и култура, както и тяхната роля за 

опазване на националната идентичност.  

 Слабите страни се свързват преди всичко с липсата на приемственост при 

монашеството, ниската степен на образование на монасите, силната отчужденост, както 

между отделните манастири, така и от хората като цяло. Липсата на комуникативност и на 

желание за такава сред монасите изключително много затруднява интеграционния и 

социализационния процес на манастирите към нуждите на религиозния туризъм. 

 Други слаби страни са липсата на всякакви условия за приемане и посрещане на 

посетители за по-дълго време, нежелание за осъществяване на контакти или дори на 

образователни беседи за посетителите на обектите. 

 Възможностите следва да се търсят по отношение на отваряне към хората и 

съвремеността (надеждата е в новия патриарх на Българската православна църква) и във 

възможностите за икономическо развитие на манастирите по пътя на създаване на 

собствено екологично чисто селскостопанско производство и на умереното развитие на 

религиозен туризъм, наред със съществуващото вече поклонничество. 

 Основна заплаха представляват отслабените в момента позиции на християнството 

в България. Това породи възникването и разпространението на много секти у нас в 

близкото минало. Проблемът се състои основно в това, че това са съвсем чужди за 

християнството организации. Именно това им позволява дори до днес те да се 

популяризират без проблеми.  

 Тази заплаха може да отклони вниманието и интереса на българите към 

православните манастири основно благодарение на наливането на много средства в анти-

християнски инициативи. 
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 Очертани са няколко сценария за по-нататъшното развитие на българските 

манастири в контекста на религиозния туризъм в България, като те не изчерпват всички 

възможности за това развитие. Всеки от тях може да бъде развиван самостоятелно и 

поотделно от останалите, но най-добра синергия би била постигната при едновременното 

прилагане на всеки един от тях. Всички сценарии имат пряко отношение към 

интегрирането и социализирането на манастирите в туристическото развитие на България. 

Накрая в дисертацията е предложена и класификация на действащите български 

манастири с оглед степента на тяхното участие в туристическото  предлагане. 

Достоверността на получените резултати се потвърждава от направените 

библиографски проучвания, проведените анкети, изследвания, анализи, изводи и 

обобщения.  Личният принос на докторанта Атанас Казаков в получаването на 

резултатите в дисертационния труд е неоспорим. 

 

4. Оценка на публикациите по дисертацията.  

Двете публикации по темата на дисертацията на Атанас Казаков са изключително 

престижни. Първата от тях: „Бъдещи манастирски обединения в България и анализ на 

манастирите, намиращи се в района на северозападна България“ е отпечатана в 

Годишника на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“ – Геолого-географски 

факултет през 2007 г. Втората е на английски език: „Classification of Bulgarian Eastern 

Orthodox monasteries“. 

 

5. Оценка на автореферата.  

Авторефератът към дисертационния труд вярно и точно отразява неговото 

съдържание, резултатите от изследването и приносните моменти. Той осигурява 

необходимата публичност на полученото ново знание и дава възможност на научната 

общност да даде критична оценка на научните и приложните приноси.  

 

6. Критични бележки. 

В процеса на рецензирането на представения дисертационен труд бяха забелязани 

някои неточности и технически пропуски от рутинен характер. Те не променят 
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актуалността и значимостта на получените резултати и не омаловажават научните и 

приложните приноси.  

 

7. Заключение.  

Цялостната оценка на дисертационния труд позволява да се стигне до 

заключението, че той има качествата на дисертация за присъждане на образователната и 

научна степен “доктор” и отговаря на изискванията на ЗАРСРБ и ППЗРАСРБ. Атанас 

Казаков е постигнал високо експертно равнище в разглежданата тематика. 

Качествата на представения дисертационен труд, а също така получените в него 

научни и приложни приноси ми дават основание да дам ПОЛОЖИТЕЛНА ОЦЕНКА и 

да ГЛАСУВАМ ПОЛОЖИТЕЛНО за придобиване на образователната и научна степен 

„Доктор“ на Атанас Николаев Казаков по професионално направление  Науки за земята – 

География на рекреацията и туризма. 

 

 

6 януари 2014 г. 

София 

     РЕЦЕНЗЕНТ:  

                                                                                    / проф. д. изк. Симеон Недков/ 

 


