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Дисертационният труд на А. Казаков (225 страници текст и Приложения) следва една 

вътрешно усложнена и богата многоделна структура: увод (5-9), три глави (общо 208 сс), 

приложения; заключение (219-225); използвана литература (226-232) от 120 

библиографски единици. Основният текст съдържа 46 таблици, 3 фигури, 1 схема, една 

диаграма и три графики.  

Макроструктурата на дисертацията е подчинена на териториалния принцип, предлагайки 

райониране и сравнителен анализ на отделните типове манастири в България. Тази 

организация на материала, при все че води до известна асиметрия в дължината на 

отделните части, се оказва твърде сполучлива, тъй като позволява както 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, така и да бъдат предложени 

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

и за международния туристически пазар. В този смисъл структурата на дисертационния 

труд е подходяща за осъществяването на набелязаните в увода (с. 7) конкретни задачи на 

изследването.  

Ясно са дефинирани обект и предмет на изследване, от които произтичат и конкретните 

изследователски задачи, в чиито рамки се изгражда изложението. Основната теза в 

дисертацията е, че съществуват големи възможности за използване потенциала на 

действащите манастири в България за развитие на културно-познавателни (религиозни) 

туристически пътувания (с. 7).  

Избраната от дисертанта тема е значима и актуална и нейното разработване позволява 

докосване до множество съществени проблеми на туристическото развитие на нашия 

регион посредством проучването на конкретен сегмент от неговите културно-исторически 

ресурси.  

Особено предимство на анализа и проучването е интердисциплинния подход, съчетаващ 

множество методи от различни научни области: исторически, 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.  

В глава първа: СЪЩНОСТ И РАЗВИТИЕ НА РЕЛИГИОЗНИЯ ТУРИЗЪМ е предложен 

въвеждащ обзор на широкото изследователско поле, в което е вписана формулираната от 

диссертанта проблематика за действащите български манастири, структуриран в четири 

тематични нива: Християнството и неговото развитие в световен мащаб (10-14); Същност 

на религиозния туризъм (14-21); Условия и предпоставки за развитие на религиозния 

туризъм (21-23) и Значение и роля на религиозния туризъм (23-29). Тук от съществено 



значение е усилието на автора да дефинира понятието за религиозен туризъм и неговите 

съвременни параметри, акцентирайки върху начина, по който религията като култура е 

представена за туристическо потребление. Направено е разграничение между 

поклонничеството и религиозния туризъм.  

Най-съществената част от предложения дисертационен труд с подчертано приносен 

характер е глава втора: ТЕРИТОРИАЛЕН АНАЛИЗ НА НАЛИЧНИТЕ МАНАСТИРИ 

В БЪЛГАРИЯ. Изследването в тази си част е построено върху огромен и разностранен 

изворов материал с първичен и вторичен характер. Към всяка глава и параграф е направен 

задълбочен анализ и са предложени съществени за целта на изследването заключения. 

Анализът е организиран на териториален принцип, данните за манастирите са 

систематизирани по азбучен ред. Предложена е класификация на действащите манастири 

по няколко значими от гледна точка на туризма критерии: оценка на достъпността; 

отдалеченост на манастира от населено място; време на създаване на манастира; 

географското положение; имидж (получен в резултат на обработката на извършеното 

анкетно проучване сред туроператорите); наличие на настанителна база. Най-

същественият критерий според автора е отношението на монашеските братства към 

посетители и туристи. Изключително значими и с висок принос за изследването са 

анкетите сред представителите на всички монашески братства в действащите български 

манастири и представители на туристическата индустрия (туроператорски фирми), които – 

наред с изготвената от дисертанта база данни за българските действащи манастири – 

предлагат огромен емпиричен материал не само като предпоставка за аргументираните 

заключения и изводи на дисертационния труд, но и за бъдещи подобни задълбочени 

проучвания.  

Напълно уместно авторът фокусира вниманието си върху евентуалните ВЪЗМОЖНОСТИ И 

ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕЛИГИОЗЕН ТУРИЗЪМ ПО РАЙОНИ (сс. 38-201). Тук е 

систематизиран огромен емпиричен материал, който сам по себе си е прекрасна изворова 

база за изготвяне на туристически продукти с културна и културно-познавателна 

насоченост и изходна точка на задълбочаване и мултиплициране на изследваната 

проблематика.  

Стъпвайки на солидната база данни за действащите манастири в България, авторът 

предлага в глава трета: ОБОБЩЕНА СРАВНИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ДЕЙСТВАЩИТЕ 

МАНАСТИРИ В БЪЛГАРИЯ (сс. 202-204) умел синтез и преход към заключения и решения 

на поставените в увода на дисертационния труд задачи. Прекрасно впечатление прави 

усилието му да съчетае множеството интердисциплинно приложени методи от различни 

научни области с маркетингови методи на анализ. Тук много удачно е предложен SWOT 

анализ на туристическите ресурси на българските манастири. Бих си позволила да 

препоръчам той да бъде детайлизиран и задълбочен с цел една самостоятелна публикация в 

специализираната литература.  

Обширният емпиричен материал, систематизиран в изложението, и задълбоченият му 

анализ са изведени в адекватни и функционални модели на намиране на реални не само в 

туристическата практика, но и в системата на българските манастири, решения на 

проблемите посредством предложените ВЪЗМОЖНИ СЦЕНАРИИ ЗА БЪДЕЩО 

РАЗВИТИЕ НА МАНАСТИРИТЕ В БЪЛГАРИЯ (сс. 209-218).  

В заключението (219-225) са систематизирани най-значимите изводи и заключения, до 

които авторът достига в хода на изложението.  

Подчертано приносен характер имат и приложенията – таблици, фигури, схеми, диаграми и 

графики, които отразяват и подкрепят предлаганите в дисертационния труд анализ, изводи 

и заключения. В една бъдеща публикация на дисертационния труд особено полезни биха 

били речникът със специфичните термини, използвани в хода на  



изложението; титулуване и обръщение към неженените/женените духовни лица; анкетни 

форми.  

Представеният труд е сериозен научен и научно-приложен принос към културния туризъм. 

Поставените цели и задачи са постигнати и решени умело и аргументирано. Богато 

документирана и написана на хубав език, дисертацията е завършен монографичен труд по 

специфична, сложна и изключително актуална проблематика.  

Афторефератът коректно отразява съдържанието на дисертационния труд. Справката за 

научните приноси реално отразява постигнатото в него. Авторът притежава и 

необходимите за процедурата научни публикации по темата на дисертационния труд.  

От всичко, изложено дотук, смятам, че предложеният дисертационен труд на АТАНАС 

НИКОЛАЕВ КАЗАКОВ на тема  
ДЕЙСТВАЩИТЕ БЪЛГАРСКИ МАНАСТИРИ – ПЕРСПЕКТИВИ ЗА ТУРИСТИЧЕСКО 

РАЗВИТИЕ  

има всички необходими качества за присъждане на образователна и научна степен 

„доктор“, което с убеденост и удоволствие предлагам на Научното жури.  

София, Подпис:  
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проф. д.изк. Ваня Б. Лозанова-Станчева 


