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Основание за настоящото становище е Заповед № 577 от 12.05.2017  

г. на Ректора на ВСУ Черноризец Храбър. 

Трудът на Инна Рей за получаване на образователна и научна степен 

„доктор” е в обем от 236 стр., библиографска справка от 137 източника, от 

които 100 - на кирилица, 18 – на латиница и 19 - виртуални. Структуриран 

е в увод, три глави, заключение, библиография и две приложения.   

Актуалността на дисертационния труд се състои в научното 

дирене на възможностите за развитие на туристическия сектор в 

Република Казахстан, които безспорно могат да изиграят ролята на 

катализатор за ускорено развитие на националната икономика на 

Република Казахстан. Паралелно с това, развитието на туристическата 

индустрия създава възможности за нови работни места, допринася за 

увеличаване на националния доход, развива местната инфраструктура и 

повишава стандарта на живот на населението в страната. Актуалността на 

дисертационния труд произтича и от липсата на ефективен модел за 

развитие на туристическата индустрия в Република Казахстан, както и от 

недостатъчния брой теоретични изследвания върху ефективните 

направления на туристическото развитие на страната.  

В дисертационния труд обектът (субектите на пазара на 

туристически услуги в Република Казахстан) и предметът (съвкупността 

от организационни и икономически отношения, които се създават при 

изграждане и ефективно развитие на туризма в Република Казахстан) се 

намират в в рамките на заявеното от докторанта научно дирене. Заявеният 

във въведението фокус на проучването –  въз основа на собствено 

изучаване на емпиричните данни и анализ на ресурсите в туристическата 

индустрия на Республика Казахстан да се представи модел на някои 

фактори, които оказват влияние върху стратегическото планиране и 

ефективността на дългосрочното развитие на туристическата индустрия, и 



на тази основа да се изведат съдържателно-процесните аспекти на 

концепцията за развитие, заложено в икономиката на страната, достатъчно 

прецизно дефинира и кореспондира със заявените в обекта, предмета и 

заглавието научни интереси. 

По отношение на приносите в дисертационния труд приемам, че: 

 е налице прецизиране на понятийния апарат по темата; 

 са приложени съществуващи модели за решение на конкретен 

проблем с формулирани изводи и препоръки за практиката. 

Приемам един научен принос, свързан с надграждането на теорията 

на туризма по отношение прецизирането на понятията „туризъм” и 

„туристически продукт” и дефинирането на етапите при разработване и 

утвърждаване на туристическия маршрут.  

Приемам шест научно-приложни приноса: 1) Създаден е 

концептуално нов модел за стратегическо планиране на туристическата 

индустрия. 2) Идентифицирани са факторите, влияещи върху ефективното 

развитие на туристическата индустрия в Казахстан. 3) Дефиниран е 

социално-икономическия характер на пазара на туристически услуги от 

гледна точка на добавената полза на туризма. 4) Разработен е модел за 

участие на социално-предприемаческите корпорации в ефективното 

развитие на туризма. 5) Предложен е процес за реализиране на стратегия 

за ефективно развитие на туристическата индустрия в Казахстан. 6) 

Предложено е прилагането на микс клъстерен подход, водещ до 

постигането на синергични резултати в развитието на туристическата 

индустрия на Казахстан. 

Приемам два приложни приноса, свързани с изследването и 

определянето на съвременното състояние на туристическата индустрия в 

Република Казахстан и с оценката на състоянието на туристическата 

суперструктура и транспортната инфраструктира на страната. 

Положително впечетление оставя опита на докторанта да обвързва 

теоретично познание с практико-приложна реализация, както и широкия 

набор от теоретични материали, които са проучени в първата част на 

дисертационния труд. 

 

Бележки и препоръки: 

 Дисертационният труд би могъл да е още по-осезаемо фокусиран върху 

поставената със заглавието тема. 

 Би могло да бъдат увеличени позоваванията на източници на латиница. 

 Налице са някои технически грешки. 

 Докторантката следва да засили публикационната си активност и да 

направи своите научно-приложни достижения известни на научните и 

политически среди в Република Казахстан.   

 Препоръчвам докторантката да издаде дисертационния си труд като 

монография, чиято практическа полезност за управляващите туризма в 

Република Казахстан институции е безспорна. 



 

В заключение, приемам че в разработката е налице дисертабилност. 

Давам положително становище на дисертационния труд на Инна Рей, тъй 

като в него е направено задълбочено изследване на развитието на 

туристическата индустрия в Република Казахстан и е генериран модел за 

ефективното й развитие. Трудът притежава необходимата научна 

значимост и новост за една докторска дисертация.  

Всичко изложено до тук ми дава основание да приема 

дисертационния труд на Инна Юриевна Рей за завършен, съгласно 

изискванията на Закона за развитие на академичния състав в Република 

България (ДВ, бр. 38 от 21.05.2010 г., изм. ДВ, бр. 81 от 15.10.2010 г. и 

изм. ДВ, бр. 101 от 28.12.2010 г.) и Правилника към него. Като научен 

ръководител давам висока оценка на дисертационния труд „МОДЕЛ ЗА 

ЕФЕКТИВНО РАЗВИТИЕ НА ТУРИСТИЧЕСКАТА ИНДУСТРИЯ 

НА РЕПУБЛИКА КАЗАХСТАН” на Инна Юриевна Рей.  

Препоръчам на уважаемото жури да присъди на Инна Юриевна Рей 

образователната и научна степен „доктор” в Професионално направление: 

3.7 „Администрация и управление“  по Докторска програма „Икономика и 

управление”. 

 

 

Варна, 28.05.2017 г.     РЕЦЕНЗЕНТ:............................................  

       /доц. д-р М. Темелкова/ 


