
С Т А Н О В И Щ Е 

от доц. д-р Иван Руменов Бянов 

 

 

 Относно:  дисертационния труд на Алина Александровна Ингор за 

присъждане на образователната и научна степен „доктор” 

 

 Представеният за становище дисертационен труд на Алина 

Александровна Ингор е в обем от 225 стр. от които основен текст 210 стр., 

използвана литература 9 стр. и приложена анкетна карта за целта на 

дисертационното изследване в обем от 6 стр. Разработката е структурирана 

в 3 глави, заключение, използвана литература и приложение. 

Дисертационните глави са сравнително равномерно структурирани, като с 

превес е първата глава (90 стр.), а останалите две глави са от по 60 стр. В 

края на всяка глава са изведени обосновани изводи, синтезиращи основните 

заключения, до които е достигнал дисертантът. Дисертационният труд е с 

ясно дефинирани цел, задачи, хипотези, обект, предмет на изследването, 

методологически инструментариум и обхват. Много добро впечатление 

прави поставените възприети ограничения, които добавят стойност на 

разработката и подготвят читателя за фокуса на дисертационния труд, наред 

с изброените цел, задачи, хипотези, обект и предмет на изследване. 

Теоретичната и емпирична основа на изследването е точно определена и 

показва яснота и задълбоченост на автора във фокусираната проблематика.  

 Приносите на научния труд са обособени на научни и научно-

приложни, които кореспондират с представените в дисертацията изводи и 

обогатяват съществуващите научни разработки по темата. Интересни за 

проследяване са приложимите в практиката научно-приложни приноси, 

които биха дали своя икономически ефект при внедряване в икономическия 



живот. Посочени са добри и актуални примери за гъвкавостта на 

хотелиерската индустрия по време на кризи, което добавя стойност към 

дисертационния труд. 

 Критичните бележки могат да се синтезират в няколко основни групи, 

а именно:  

На първо място не прави добро впечатление оформлението на 

съдържанието на дисертационния труд – дипломантът е добре да знае, че 

програмата за текстообработка Word на Майкрософт разполага с прекрасна 

функция за съдържание, което дава възможност за автоматично навигиране 

в текста от над 200 страници. 

На второ място е ненужно да се отделят толкова много страници в 

първа глава на държавното регулиране и правно-нормативната система на 

хотелиерската индустрия в Украйна. Това утежнява разработката и отвлича 

читателя от същността на разглеждания проблем в дисертационния труд. 

На трето място се отделят 10 стр. изводи за първа глава, в които 

основно се говори за мениджмънта и неговата особеност в хотелиерския 

бизнес. Без да се подценяват лидерските качества на хотелиерския 

мениджмънт се получава разсейване от същността на темата и то в изводите 

на първа глава.  

На четвърто място са налице Фиг. в дисертационния труд, които не са 

на български, руски или английски. Източниците на тези фигури са 

посочени коректно, но дисертантът трябва да е наясно, че би следвало да 

осигури превод на някой от изброените езици, за да е разбираемо за читателя 

или научното жури. 

Критичните бележки не омаловажават труда на дисертанта, а целят да 

послужат като нова отправна точка за бъдещи изследвания и развитие в 

академичната кариера.  



В заключение въз основа на предоставения дисертационен труд и 

автореферат, при преценка на всички приноси и положителни черти, както 

и вземане под внимание на критичните бележки, считам че на дисертанта 

МОЖЕ да се даде образователна и научна степен „доктор“ в Професионално 

направление 3.8. “Икономика”, докторска програма „Световно стопанство и 

МИО”. 

 

15.08.2022 г.      С уважение: 

гр. Велико Търново     /доц. д-р Иван Бянов/  

 

  


