
РЕЦЕНЗИЯ 

от доц. д-р Соня Алексиева, Нов български университет, на дисертация за 

присъждане на образователната и научна степен „Доктор” на Атанас Николаев 

Казаков, докторант в катедра „География на туризма” - Геолого-географски 

факултет на СУ „Св.Климент Охридски” по професионално направление 3.9. 

Туризъм (География на рекреацията и туризма) с научен консултант проф. дгн 

Мария Воденска на тема „Действащите български манастири – перспективи за 

туристическо развитие” 

1.Данни за кандидата 

Атанас Казаков е завършил Геолого-географския факултет на СУ „Св. Климент 

Охридски” през 1984 г. Той е магистър по териториална организация на туризма. 

Завършил е курсовете IATA/UFTAA за травъл агенти през 1998 г. Има опит в провеждане 

на проучвания, анализи и участие в проекти в сферата на туризма като националните и 

международните проекти „Развитие на религиозен туризъм на базата на всички 

манастирски комплекси и някои оригинални църкви в Софийска епархия”, „Развитие на 

религиозен туризъм на базата на действащите манастирски комплекси и някои оригинални 

църкви в Североизточна България” и „Разработване на трансграничен туристически 

продукт „До изворите на р. Места – Нестос” (PHARE BG2004/016-782.01.03.03.12) община 

Разлог (2007). 

От 16.04.2005 г. до днес е преподавател в СУ „Св. Климент Охридски” и води 

лекции и семинарни занятия - ниво Бакалавър, сред които „Градски туризъм”, „Грижа за 

клиента”, „География за травъл агенти”, „Селски туризъм”, „География на туризма в 

света” и др. Преподава „Туристически ресурси” към Богословския факултет по програма 

„Християнско поклонничество”. Има над 15 години преподавателски опит, понастоящем е 

главен асистент към катедра „География на туризма” при Геолого-географски факултет на 

СУ „Св.Климент Охридски”. 



2. Обща характеристика на представения дисертационен труд 

Рецензираният дисертационен труд е в обем от 232 стандартни страници, от които 

увод – 4 стр., основен текст – 208 стр., структуриран в три глави, заключение – 7 стр., 

списък на използваната литература – 7 стр. и приложения 28 стр. Списъкът на 

използваните литературни източници се състои от 120 заглавия – 116 източника на 

български, два на английски и два на немски. Не са посочени интернет източници, както и 

официални доклади от държавни и обществени институции. Основният текст съдържа 46 

таблици, 3 фигури, 1 схема, 1 диаграма и 3 графики. 

Представеният дисертационен труд „Действащите български манастири – 

перспективи за туристическо развитие” анализира проблемна тема с теоретична и 

практико-приложна значимост. Докторантът е откроил ключова за българския туризъм 

възможност, въз основа на значението на българските манастири - ценни паметници на 

българската култура като потенциал за развитието на културния туризъм. Аргументирано 

и с познания е доказана актуалността на темата на дисертационния труд, което налага 

изучаване, съхраняване и опазване на българското религиозно културно и историческо 

наследство в контекста на популяризирането му сред обектите за посещение с цел отдих и 

туризъм. Разработката посочва проблемите на това наследство и възможните решения как 

българските манастири да намерят достойно място в националното туристическо 

предлагане чрез финансовото и материалното подпомагане, за да запазят значението си 

като крепости на българската култура и духовност, но и като интересни туристически 

обекти. Като едни от важните ресурси за развитието на културния туризъм, тези обекти с 

ограничено използване като туристическия потенциал, могат да разнообразят културно- 

познавателни туристически пътувания за българските и чуждестранни потребители. 

3.Преценка на структурата и съдържанието на дисертационния труд 

В дисертационния труд задълбочено са изведени, както актуалността на 

проблематиката, свързана с възможностите на действащите български манастири, така и 



значението на потенциала им в развитието на религиозния туризъм като част от културния 

туризъм. Научно-изследователската цел на представения труд е да бъде събрана и 

систематизирана наличната актуална информация за съществуващите действащи 

манастири в България (с отличителните им характеристики, забележителности, 

туристически услуги, които предлагат, обслужване, настанителна база и др.), както и да 

предложи нови подходи за туристическото предлагане на манастирите на туристическия 

пазар. За постигане на тази цел, докторантът си поставя конкретни изследователски 

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

на актуална база данни за българските манастири; райониране на манастирите в България; 

класифициране на манастирите по приетите критерии; анализ на състоянието на 

манастирите в България; очертаване на възможните подходи за използване на манастирите 

като основен и допълнителен туристически ресурс, както и очертаване на възможни 

насоки за бъдещото им развитие. 

За постигане на поставената цел и решаване на произтичащите от нея задачи, 

методологията на дисертационното изследване съблюдава системния подход и използва 

традиционни 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. 

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 г.) и 

анализ и проверка на събраната информация. 

В Увода са формулирани две работни хипотези: хипотеза 1 – българските 

православни действащи манастири са с неусвоен потенциал за развитие на културно- 



познавателни (религиозни) туристически пътувания. И 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. 

В глава първа „Същност и развитие на религиозния туризъм” е разгледано 

накратко християнството и неговото развитие в световен мащаб, както и същността на 

религиозния туризъм. Дефинирано е понятието „религиозен туризъм” като един от най- 

старите видове туризъм и спецификата му – от времето на поклонническите пътувания до 

днес. Докторантът го определя като „пътуване и временно пребиваване извън постоянното 

местоживеене на туриста с доминиращи цели и мотиви, определени от специфични 

духовни потребности”. Задълбочено са представени подвидовете на този вид туризъм и 

условията и предпоставките за развитието му. Анализирани са икономическите, 

социалните, екологичните и пространствените позитивни влияния на религиозния туризъм. 

В глава втора „Териториален анализ на наличните манастири в България” е 

представена разработената териториална подялба на действащите манастири, както и 

класификацията на действащите манастири в България, въз основа на седем критерии, с 

акцент върху най-съществения: отношението на монашеските братства към посетители и 

туристи. Особено ценни в контекста на избраната тема са резултатите от анкетното 

проучване, проведено сред представителите на монашеските братства в действащите 

български манастири, както и анкетата с представители на туристическата индустрия 

(туроператорски фирми), които включват манастирите като част от предлаганите 

туристически пакети. 

Събраната добросъвестно и в продължителен период от време информация от 

действащите български манастири, както и посочените подходи за бъдещето им развитие, 

допълват съществуващата в научната литература празнина и малкото конкретни 

публикации, свързани с проблемите на религиозния туризъм в България. Точно 



формулирани са резултатите от класификацията на манастирите и районирането им 

(направено по предложена от докторанта схема), което се извършва за пръв път у нас. То 

генерира не само идеи за създаването на нови манастирски туристически маршрути, но и 

според докторанта, създава „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”. С реални 

аргументи, в дълбочина и с разбиране тук са обобщени перспективите за развитие на 

религиозния туризъм в посочените девет района, конкретизирани в 11 подточки, които 

включват анализ на туристическото предлагане, анализ на туристическото търсене, анализ 

на потенциалните пазари и възможните тематични маршрути. Макар твърде обемен и 

подробен, този масив от информация в глава трета на дисертационния труд е представен 

сравнително балансирано и в логическа последователност. 

В глава трета „Обобщена сравнителна оценка на действащите манастири в 

България” на дисертационния труд е направен сравнителен анализ на манастирите от 

деветте района и са обобщени ключовите изводи – достъпност, имидж, настанителна база, 

потенциални пазари, разработване на туристически маршрути и програми и др. В резултат 

на извършената класификация, докторантът представя четири основни групи: действащи 

манастири, без перспектива за туристическо развитие; манастири с реални възможности за 

развитие на религиозен туризъм, които в момента не го реализират; третата - най-голяма 

група манастири, които са на туристическия пазар и четвъртата група - с най-висок 

сумарен резултат, с препоръки за ограничаване на темповете на туристическото развитие 

на манастирите, с оглед запазването на автентичността им. 

Представеният SWOT анализ на българските манастири акцентира точно върху 

формулираните слаби страни при включването на манастирите в туристическото 

предлагане и върху основната цел: „започване на активна съвместна работа с 

туристическата индустрия за популяризиране на българските манастири”. В контекста на 



възможните сценарии за бъдещото развитие на манастирите в България, авторът подлага 

на анализ възможности като осъществяване на постоянни контакти с чужди манастири; 

създаване на манастирски асоциации; значението на манастирските производства и др. 

Сред приносните моменти в представения труд се открояват анализираните 

резултати от проведеното анкетно проучване на туроператори. Сред тях са някои от 

основните проблеми, които затрудняват работата с манастирите като липса на регламент 

за взаимоотношенията между туристическата индустрия и манастирите; липса на диалог 

или на желание за диалог от страна на монашеските братства; подбиването на пазара от 

фирми, предлагащи посещения на манастири при твърде ниски цени; изоставане на 

страната като атрактивни и конкурентноспособна дестинация; ниско образование на 

монасите и липса на практика в посрещането на туристи; враждебно отношение на 

монашеските братства към туристите и т.н. 

В Заключението ясно са формулирани изводите от представената актуална 

картина на състоянието и развитието на българските действащи манастири и създадената 

актуална база данни за състоянието им. Докторантът подчертава значението на първото у 

нас „пълно описание и анализ на всички действащи манастири в страната според тяхното 

местоположение и достъпност, имидж, наличие на настанителна база и пр.” Въз основа на 

анализираните основни туристически пазари са очертани основните туристически 

маршрути и пакети, които могат да се разработят и предлагат на туристите. Предложеното 

райониране на манастирите с оглед тяхното по-добро управление, интегриране и 

социализиране, е допълнено от направения сравнителен анализ на отделните региони. 

Като положителен момент бих определила изведените основни силни и слаби страни на 

българските манастири – особено „липсата на комуникативност сред монасите”, която 

изключително много затруднява „интеграционния и социализационния процес на 

манастирите към нуждите на религиозния туризъм”. В резултат на направените точни 

изводи, наблюдения и препоръки, авторът обобщава, че „манастирите в България имат 



много проблеми, но като цяло те са един все още неизползван и много ценен ресурс за 

туристическото развитие на страната”. 

4. Оценка на научните и научно-приложните приноси в дисертационния труд 

Въз основа на съдържанието на настоящата дисертация, се налагат няколко 

основни изводи, които доказват наличието на едно задълбочено изследване, което 

притежава следните научни достойнства : 

- Представеният труд представлява завършено научно изследване с точно 

формулиран изследователски проблем, цел и задачи по особено актуална тема, свързана с 

развитието на религиозния туризъм у нас като подвид на културния туризъм; 

- Дисертационният труд доказва познанията на докторанта за теорията и 

практиката на туризма, предварителни проучвания на историята на християнството, 

същността и значението на религиозния туризъм за позиционирането на България като 

привлекателна дестинация за културен туризъм; 

- Представеният текст е резултат от самостоятелно научно изследване с използван 

богат научен инструментариум, както и резултатите от самостоятелно проведени 

изследвания – анкетно проучване, интервюта с представители на действащите български 

манастири и др.; 

- Защитени са собствени авторски идеи (за първи път е представено райониране на 

действащите в страната манастири по предложена от докторанта схема), самостоятелно 

формулирани са актуални предложения и изводи за по-добро управление, интегриране и 

социализиране на българските манастири, както и на основни туристически маршрути и 

пакети, които могат да се предлагат на туристите в контекста на нарастващия интерес към 

културния и в частност към религиозния туризъм; 

- За първи път са представени конкретни възможности и перспективи за развитие 

на религиозен туризъм по райони въз основа на сравнителна характеристика на районите; 

- Представено е пълно описание и анализ на всички действащи манастири в 



страната, допълнено от личните наблюдения на автора върху взаимоотношенията между 

туристическата индустрия и манастирите. 

- С приносен момент е формулираната комплексна оценка за развитието и 

потенциала на четирите основни групи манастири, които обогатяват или игнорират 

значението на културно-познавателните пътувания в съвременния културен туризъм; 

- Факт са добрите теоретични знания на докторанта в избраната научна област, 

предварителните проучвания по темата в резултат на дългогодишната му работа при 

събирането на актуален фактологичен материал; 

Тези изводи са в основата на конкретните научно-приложни резултати и приноси, 

които са лично дело на докторанта: анализирани са от теоретична гледна точка същността, 

развитието и значението на религиозния туризъм като част от развитието на културния 

туризъм; аргументирано е доказано значението и потенциала на съществуващите 

манастири като туристически обекти с бъдеще за развитието на нови маршрути и 

привлекателни културно-познавателните пътувания; направена е инвентаризация, 

описание и анализ на действащите манастири в страната според тяхното местоположение 

и достъпност, имидж, наличие на настанителна база и др.; създадена е актуална база данни 

за състоянието на действащите манастири; формулирани са резултатите от 

класификацията на манастирите и районирането им в девет района, което се извършва за 

пръв път у нас; изведени са перспективите за развитие на религиозния туризъм в 

посочените райони в отделни подточки, които включват анализ на туристическото 

предлагане, анализ на туристическото търсене, анализ на потенциалните пазари и 

възможните тематични маршрути; 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; очертани са няколко сценария за 

по-нататъшното развитие на българските манастири в контекста на религиозния туризъм в 

България и др. 



5. Критични бележки и препоръки 

Към дисертационния труд могат да бъдат направени някои бележки и препоръки: 

- в глава първа липсват конкретни примери и резултати от развитието на 

религиозния туризъм у нас в посочения период на разработване на темата. Добри 

практики и тематични маршрути могат да подкрепят авторовата теза за значението и 

потенциала на съществуващите манастири като привлекателни туристически обекти с 

бъдеще; 

- в глава трета биха могли да се добавят като аргумент към класификацията на 

манастирите и районирането им, включването им като туристически обекти в различни 

национални, регионални, общински или културни, образователни и бизнес проекти 

(например, проекта за религиозен туризъм на БТПП), които интегрират различните видове 

туризъм с религиозния туризъм като история, легенди, съхраняване на културно- 

историческото наследство, манастирски производства и др.; 

- в глава трета (стр. 208 - в частта SWOT анализ: възможности) докторантът не 

посочва в „Започване на активна съвместна работа с туристическата индустрия за 

популяризиране на българските манастири” как туристическата индустрия може да ги 

популяризира заедно с манастирските общности и защо игнорира ролята на държавата, 

църковната общност, туристическите сдружения, общините, студентите и др. от тази 

съвместна работа; 

- докторантът не е използвал (и не е посочил в използваната литература) нито един 

интернет източник, което във времето на новите медии и онлайн комуникациите 

неминуемо лишава представеният текст от актуалност и осъвременяване на информацията 

в една от най-динамичните световни индустрии; 

- в съдържанието на дисертацията (стр. 4) и в глава трета (стр. 205) в две 

последователни изречения се посочват „манастирите от десетте района”, а след това - 

„анализът на манастирите в 9-те района”, както и на други места в текста; 



- на места посочените подточки в съдържанието не отговарят на посочените 

страници вътре в главите (стр. 202 – 205), в т. 2.7.1 на съдържанието – „Перспективи за 

развитие на религиозен туризъм в Родопско-Горнотракийски район” номерацията на 

страниците преминава от стр. 133 направо на стр. 171, а вътре в текста липсват посочените 

там подточки; 

- посочените в автореферата страници на основния текст и броят на използваните 

източници и др. не отговарят на действителния брой в дисертационния труд; 

Констатираните неточности и препоръки в никакъв случай не омаловажават 

положителната ми оценка за представения дисертационен труд на Атанас Казаков. С 

представеното научно изследване той доказва умението си да анализира актуални 

практически ситуации и да откроява проблеми. Факт е умението му да прилага различни 

методи на изследване, което категорично убеждава в изследователските му качества. 

Представените приносни резултати от научно-приложно естество, както и критичният 

преглед и анализ на състоянието на съществуващите манастири като потенциални 

туристически обекти, водят до логични изводи и препоръки за бъдещето на религиозния 

туризъм. 

6. Оценка на публикациите по дисертацията 

По темата на дисертацията са направени две публикации, което свидетелства за 

публичността на много от идеите, личните приноси и изводите, които намират място в 

представения труд. Това са: 

- Казаков, А., Бъдещи манастирски обединения в България и анализ на манастирите, 

намиращи се в района на северозападна България, Годишник на СУ „Св.Кл.Охридски”, 

ГГФ, Книга 2 – География, том 100, 2007 

- Kazakov, A., Classification of Bulgarian Eastern Orthodox monasteries. Sixth 

International Conference, Faculty of Geology and Geography at Sоfia „St.Kliment Ohridski” 

University: Global Changes and Regional Development, 16-17 April, 2010 



7. Заключение 

Представеният труд доказва, че докторантът е автор на самостоятелно научно 

изследване в областта на туризма, подготвено добросъвестно с добри познания и 

компетентност, както и с помощта на съвременни научни методи и подходи. Актуалността 

и значимостта на избраната тема се определят от оскъдните изследвания и липсата на 

цялостно изследване за състоянието и развитието на религиозния туризъм у нас, както и 

потенциала на действащите манастири като туристически обекти с бъдеще. Настоящият 

труд има определени достойнства в теоретико-методологически и в приложен аспект, и 

надявам се, е сериозна основа за продължаване на бъдеща изследователска работа. 

Въз основа на положителната оценка, която давам за представения дисертационен 

труд, гласувам с убеденост за присъждането на образователната и научна степен „доктор” 

на Атанас Казаков в професионално направление 3.9. „Туризъм” (География на 

рекреацията и туризма). 
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