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                                                  СТАНОВИЩЕ  

върху материалите за участие в конкурс за заемане на академична длъжност 
"доцент", област на висше образование 3. Социални, стопански и правни 
науки, ПН 3.9. Туризъм, научна специалност „Хотелски и ресторантъорски 
мениджмънт“, обявен от Частно Висше Училище „Колеж по туризъм“ - гр. 
Благоевград, в ДВ, бр. 29 от 27.03.2020 г., стр. 91. 

Кандидати за участие в конкурса са: 

1. главен асистент д-р Димчо Тодоров Тодоров. 
Изготвил становището:  

доц. д-р Георги Василев Георгиев, доцент  по ПН  3.9. Туризъм  от  Колеж по 
туризъм – гр. Благоевград 

     1.Информация за участника в конкурса 
 

Конкурсът е обявен за нуждите на Колежа по туризъм – гр. Благоевград, 
по решение на Академичния съвет, публикувано в Държавен вестник 
бр.29/27.03.2020 г.  

В конкурса участва единственият кандидат – главен асистент д-р Димчо 
Тодоров Тодоров.  

Главен асистент д-р Димчо Тодоров Тодоров през 2009 г. е завършил 
Университет „Професор д-р Асен Златаров“, гр. Бургас, специалност 
„Стопанско управление“.  През 2015 г. придобива научна степен „доктор“ в 
СУ „Св. Климент Охридски“ – гр. София, с дисертационен труд на тема: 
„Класифициране и категоризиране на туристическата материално–техническа 
база “.  

Трудовият и професионален стаж на главен асистент д-р Димчо Тодоров 
Тодоров преминава през различни звена в сферата на обслужването, 
организацията и контрола на дейности в системата на туризма, а от  2011 г. - 
като преподавател по тематика, свързана с отрасъла.  

 
        2.Общо представяне на получените материали 
 

         За целите на настоящия конкурс кандидатът главен асистент д-р Димчо 
Тодоров Тодоров е приложил: монографии - 3, студии - 2, учебни помагала - 
15, статии и доклади - 30. 
         Документите и материалите, предоставени от главен асистент д-р Димчо 
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Тодоров Тодоров за конкурса  отговарят на изискванията на Закона за развитие 
на академичния състав в Република България и Правилника за неговото 
прилагане и на изискванията, отразени в Правилника за РАС на Колеж по 
туризъм – гр. Благоевград. 

  
              3. Оценка на научноизследователската и учебно- 
                  преподавателската дейност 

 
         В предоставените за рецензиране научни трудове на главен асистент д-р 
Димчо Тодоров Тодоров приносите могат да се разграничат в две категории: 
теоретико-методологични и практико-приложни. 
 
        Научните приноси, представени от кандидата в публикациите по 
конкурса, са групирани в следните направления: 
 

 Същност и значение на категоризацията на туристическата леглова база 
като средство за определяне нивата на предлагане и качеството в 
хотелиерството. 
-     Анализирани и систематизирани са теоретичните основи на 
категоризацията. 

-     Определена е ролята на категоризацията като основен инструмент 
за определяне нивата на предлагане и качеството във всяко 
настанително заведение. 

-     Изследван е моделът за категоризиране на публичните комерсиални 
средства за настаняване в Република България. 

 
 Хотелски мениджмънт (организация и управление на хотелите и другите 
средства за настаняване). 
-     Показани са водещите фактори, които перманентно оказват влияние 
върху стратегиите, концепциите, организацията и управлението на 
съвременните хотели и хотелски комплекси. 

-     Представена е организацията, технологията, етапите и решенията, 
свързани с откриването на хотели или други видове места за 
настаняване.    

-    Показани са успешни модели за управление на фронт-офиса, 
хотелското домакинство и допълнителните услуги в хотела. 

 
 Ресторантьорски мениджмънт (организация и управление на 
ресторантьорските заведения). 
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-     Направен е опит за научно обосноваване на мениджмънта в сферата 
на туризма. 

-     Посочени са основните технологични етапи и процедури при 
обслужване на гостите в заведенията за хранене и развлечения. 

-     Извършен е исторически преглед на ресторантьорството в страната   
и чужбина. 
 

                    4. Критични забележки и препоръки 
 

 Независимо от установените приноси на кандидата, в рецензираните 
публикации са констатирани и пропуски. Те са свързани с: 

 Недостатъчна яснота при формулиране на изследователските цели и 
задачи.  

 Необходимост от постигане на по-високо абстрактно теоретично ниво 
на анализ, съответстващо на съвременното ниво на познание в областта, 
респективно по-висока степен на систематизация на научните тези, 
хипотези и утвърдени теоретични постановки в разглежданата област. 

 Справката за приносите не е достатачно прецизна и генерализирана. 
Редица от посочените приноси по същество не са приноси с научен 
характер, а задължителни за изследователския процес. 

 
      Заключение 

           
           Изразявам становище, че кандидатът главен асистент д-р Димчо 
Тодоров Тодоров за „доцент“ в конкурс, обявен от Колежа по туризъм – гр. 
Благоевград, обнародван в ДВ, бр. 29 от 27.03.2020 г., в област на висшето 
образование „Социални, стопански и правни науки“, професионално отговаря 
на законовите изисквания и разпоредби, притежава необходимите публикации 
и приноси, което ми позволява да гласувам с „да” за избирането му на 
академичната длъжност „доцент“ в направление 3.9. Туризъм, научна 
специалност „Хотелски и ресторантьорски мениджмънт“.                                                    

 
 

 
14.07.2020 г.               Подпис:  

                                                                              (доц. д-р Георги Георгиев) 
 


