
СТАНОВИЩЕ 

 

за дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен 
„доктор” по професионално направление Науки за земята,   

научна специалност „География на рекреацията на туризма” с автор гл.ас Атанас 
Николаев Казаков и научен консултант проф.дгн Мария Воденска 

 

на тема „Действащите български манастири – перспективи за  туристическо 
развитие” 

 

от проф. дгн Мария Воденска,  

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 

 

       Представеният дисертационен труд е с общ обем 228 стандартни компютърни 

страници, от които: 2 стр. съдържание, 1 стр. списък на използваните в разработката 

съкращения, 189 стр. изложение, 65 стр. 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. 

 Дисертацията  е структурирана в увод, заключение и 3 глави. 

 В Увода се прави обстоен анализ на актуалността на темата, която е обусловена 

от една страна от необходимостта българското религиозно културно и историческо 

наследство да бъде изучено, анализирано и популяризирано, както сред българското 

население, така и сред чуждестранните посетители на страната ни, а от друга – от 

неговото значение за диверсификацията на българския туристически продукт и 

нарастващото му върху туристическото развитие и туристическите дестинации. 

Дефинирани са обектът и предметът на изследването, Формулировката на целта на 

дисертационния труд е многопластова, но кореспондира добре със заглавието на 

разработката и дава основание за разграничаване на седем конкретни изследователски 

задачи. Изследователската теза е добре формулирана. Нейното доказване и защита са 

свързани с две изследователски хипотези.  Посочени са основните методи, използвани 

при разработването на дисертационния труд.  Като основни се изтъкват системния и 

териториалния подходи. 

 Изброени са няколко основни проблема и трудности, срещнати по време на 

разработването на дисертационния труд, които преди всичко са свързани с 

информационното осигуряване и достъпността на част от конкретните изучавани обекти. 



Трябва да се подчертае голямата диспергираност и отдалеченост на част от манастирите 

в страната, както и фактът, че докторантът е посетил лично всеки от тях.  

 Глава І се състои от 4 параграфа е посветена на развитието и същността на 

религиозния туризъм. В първия параграф е разгледано християнството и неговата 

история и разпространение в световен мащаб. Авторът се спира само на тази религия, 

защото само тя е свързана директно с обекта на направеното изследване. Обърнато е 

внимание на географското разпространение на християнството, както и на 

децентрализираната система от християнски храмове – църкви и манастири.  

В следващия параграф са уточнени и дефинирани основни термини, свързани с 

религиозния туризъм, с които авторът борави и които са важни за по-нататъшното 

изложение. След кратък преглед на двете понятия „туризъм” и „религия” и анализ на 

известните в чуждестранната научна литература дефиниции, е дадено определение на 

религиозен туризъм, като се подчертава, че това е един от най-старите видове туризъм в 

света – в първоначалната му форма като поклоннически пътувания. Определението за 

религиозния туризъм може да се приеме 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. Направено е 

разграничение между поклонничеството и религиозния туризъм, дадена е класификация 

на подвидовете религиозен туризъм.  

 В параграф І.3. докторантът анализира основните условия и предпоставки за 

развитието на религиозния туризъм. Разгледани са развитието, състоянието и 

тенденциите в този вид туризъм в световен мащаб.  

 Параграф 1.4. разглежда значението и ролята на религиозния туризъм, които са 

коректно представени. Интерес представлява авализът на икономическите, социалните и 

екологичните влияния на религиозния туризъм, както позитивни, така и нееднозначни и 

негативни. Този въпрос не е разглеждан нито в досега издадената литература, нито в 

специализирани или научни издания, що се отнася конкретно за религиозния туризъм. 

 Глава ІІ е озаглавена „Териториален анализ на наличните манастири в България” и 

започва с параграф, посветен на методиката на научното изследване, проведено от 

докторанта. Анализът е териториално организиран, предложено е обосновано райониране 

на наличните манастири в България, представени са основните критерии, залегнали в 

оценката и класификацията на манастирите. 



 Вторият параграф представлява литературен обзор по темата, като представя по-

значимите известни проучвания на манастирите в България. Авторът правилно отбелязва, 

че след направения преглед не са установени публикации, които да обхващат всички 

налични манастири в страната. 

 В параграф ІІ.3 гл.ас. Атанас Казаков разкрива своята концепция за райониране на 

манастирите в България. Подчертани са предимствата на използвания подход, както и 

необходимите стъпки, които следва да бъдат предприети за популяризирането и 

приемането на предложеното райониране.   

 Параграф ІІ.4. представлява най-съществената и значима част от дисертационния 

труд, последователно са разкрити възможностите и перспективите за развитие на 

религиозен туризъм в 10-те, обособени от автора, района. 

 Анализът на манастирите във всеки район следва една и съща схема и структура. 

Освен разкриване на историческото възникване и развитие на манастирите и краткото им 

описание, интерес представляват анализите на такива показатели, като имидж на 

манастирите, наличните и перспективни туристопотоци и туристически пазари, наличието 

и възможностите за създаване на настанителна база към тях. Там, където има такива, са 

описани интересни легенди и митове за манастирите в района. 

Авторът предлага тематични туристически маршрути за всеки район, 

съобразявайки се с 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.   

 Съдържанието на глава ІІІ представя същността на дисертационния труд – 

обобщена сравнителна оценка на действащите манастири в България. В параграф 3.1. са 

обобщени резултатите от подробния анализ, направен в предходната глава ІІ. 

 Основен принос представлява изготвеното според различните критерии групиране 

на манастирите и тяхната пригодност за и съвременното състояние на въвличането им в 

туристическата индустрия. Най-голям интерес представляват манастирите (на брой 24), 

които имат реални възможности, но все още не развиват религиозен туризъм. 

 В следващия параграф 3.2. е представен, направен от автора на базата на 

предходните проучвания и анализи, SWOT анализ на действащите православни манастири 

в България. Последователно са разкрити техните силни и слаби страни, възможностите и 

заплахите за развитието им като туристически дестинации. 

 В параграф 3.3. са разгледани 3 основни възможни сценария за бъдещо развитие 

на манастирите в България, които могат да се прилагат както поотделно, така и заедно. И 

трите сценария са напълно осъществими, стига да има съответното желание и 



организация от страна на църквата и ръководствата на монашеските братства по места. 

Третият сценарий вече е реалност в някои по-инициативни манастири. 

 Накрая са представени резултатите от проведено анкетно проучване на 

туроператори, предлагащи посещение на български действащи манастири, което допълва 

направените в предходните глави анализи от страна на докторанта.  

 В Заключението са синтезирани основните изводи от направеното проучване. 

 В дисертационния труд могат да бъдат откроени следнито по-важни приноси с 

научен и научно-приложен характер: 

1. Направена е пълна инвентаризация, описание и анализ на всички действащи 

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

на настанителна база и пр. характеристики. 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. Смятам, че 

едва ли някъде има събрано на едно място такова подробно проучване на 

манастирите в България, което я прави изключително ценна и в чисто информативен 

план. 

2. Направена е класификация на манастирите в страната с оглед възможностите за 

тяхното въвличане в туристическото движение и развитието на религиозния туризъм. 

3. Направено е райониране на манастирите с оглед тяхното по-добро управление, 

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

4. Посочени са основните туристически сегменти и са очертани основни туристически 

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

съществувание.  

5. Очертани са няколко сценария за по-нататъшното развитие на българските манастири 

в контекста на религиозния туризъм в България. 

Авторефератът отговаря на изискванията и отразява в голяма степен и обективно 

съдържанието на дисертационния труд. 

По темата на дисертацията докторантката има 2 публикации, което отговаря на 

изискванията за провеждане на процедурата по защитата. 

Като пропуск на автора бих посочила липсата на сравнителен анализ или поне 

включването на някои православни манастири извън България с оглед наличието на 

добри практики за тяхното туристическо развитие, които биха могли да бъдат приложени 

и у нас, но си давам сметка, че това би утежнило още повече работата, чиито основен 

акцент е създаването на актуална база данни за наличните български манастири.    

 В заключение считам, че от страна на докторанта е положен значителен труд и 



усилия и са постигнати определени резултати. Гл.ас. Атанас Казаков е показал, че 

познава теорията и методологията на туристическите изследвания.  Дисертацията 

„Действащите български манастири – перспективи за  туристическо развитие” съдържа 

изследователски приноси със значима научна, методологична и практическа стойност и 

съответства напълно на изискванията за присъждане на научната и образователна степен 

„доктор“. 

Всичко това ми дава основание да дам положителна оценка на 

дисертационния труд и предлагам на уважаемото научно жури да гласува за 

получаването от страна на Атанас Николаев Казаков на научно-

образователната степен „доктор”. 

 

 

15.01.2014 г.      ЧЛЕН НА НАУЧНОТО ЖУРИ: 

София         

        проф. дгн Мария Воденска 

 

 


