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1.0БЩ0 ПРЕДСТАВЯНЕ
Представените ми за рецензиране дисертационен труд и автореферат с
публикации, както и заповедите по процедурата са законно изпълнени.
Дисертационният труд е с общ обем от 236 страници. Структуриран е
правилно, в увод, глави - три броя , заключение, както и списък с използвана
литература, заедно с две приложения. В изложението са използвани общо 31
таблици и 20 изображения (фигури). Литературните единици в труда са общо
137, структурирани както следва: 100 на кирилица, 18 на латиница и 19
виртуални източника. Приемам текстовете за дело на докторанта.
Дисертационният труд отговаря на изискванията на Закона и Правилника,
като актуалността на избраната тема е безспорна и дава възможност за
увеличаване на националния доход на Република Казахстан, подпомага
развитието на регионалната инфраструктура и повишава стандарта на живот на
населението.

II.ОЦЕНКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ И ПРИНОСИТЕ НА КАНДИДАТКАТА
2.1. Научни приноси - няма.
2.2. Научно- приложни:
Характерът на приносите е обогатяване на съществуващите знания,доказване
с нови средства на съществени нови страни в съществуващи научни проблеми
и теории.
> Създаден е нов модел за стратегическо планиране на туристическата
индустрия,като са идентифицирани влияещите й фактори в Република
Казахстан.
> Разработен е модел за участие на социално-предприемаческите
корпорации в ефективното развитие на туризма, като е предложен да се
прилага микс кпъстерния подход.
> Дефиниран е социално-икономическия характер на туристическите
услуги от гледна точка на добавената полза.
2.3. ПРИЛОЖНИ
> Предложен е процес за реализиране на стратегия за ефективно
развитие на туристическата индустрия в Казахстан, като е оценено
състоянието на транспортната инфраструктура.
> Определено е съвременното ниво на развитие на туристическата
индустрия на Казахстан, (няма документи доказващи реализиран
икономически ефект в практиката).
III. АВТОРЕФЕРАТ.
Авторефератът е направен съгласно изискванията на закона за
развитие на академичния състав в РБ и Наредбата за придобиване на
образователната и научна степен „доктор" във ВСУ „Черноризец Храбър".
Съдържа всички постановки и изисквания на Закона и Наредбата.
IV. КРИТИЧНИ ОЦЕНКИ, ЗАБЕЛЕЖКИ И ПРЕПОРЪКИ
Критичните ми бележки са свързани повече с научните публикации на
докторантката. Препоръчвам и да публикува в повече научни списания с висок
научен фактор, след стилов редактор и добре аргументирани научни факти.
Да извършва публикациите си след добър литературен обзор по поставения
проблем, като спазва правилата за цитиране.
V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Оценката ми е, че дисертационния труд и приносите са лично дело на
докторантката под ръководството на научния й ръководител доц. Миглена
Темел кова.
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