
РЕЦЕНЗИЯ 

 

От проф. д-р Васил Христов Маринов  

Ръководител на катедра „География на туризма” в Софийски университет „Св. Климент 

Охридски”,  

член на научното жури, определено със Заповед № РД 38 - 30/28.01.2014 г.  

на Ректора на Софийски университет „Св. Климент Охридски” 

 

Относно: конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” по професионално 

направление 3.9. „Туризъм” (Финансово управление на туристическото предприятие), 

обявен от Софийски университет „Св. Климент Охридски” в ДВ бр. 108/17.12.2013 г. 

 

Единствен кандидат: доц. д-р Галина Кръстева Рашкова– преподавател в катедра 

„География на туризма” към Софийски университет „Св. Климент Охридски”. 

 

Настоящата рецензия се основава на изискванията на Закона за развитие на 

академичния състав (чл. рецензии и изисквания към кандидата), Правилника за неговото 

приложение (чл. ) и Правилника за развитие на Академичния състав на СУ „Св. Климент 

Охридски”, на препоръчителните критерии за придобиване на научни степени и заемане 

на академични длъжности в Геолого-географски факултет на СУ, на представените от 

кандидата документи и публикации, както и на преките ми наблюдения върху 

преподавателската и изследователската работа на кандидата в течение на повече от 15 

години.  

 

1. БИОГРАФИЧНИ ДАННИ ЗА КАНДИДАТА 

Кандидатът за конкурса Галина Рашкова е родена през 1955 г. Средното си 

образование завършва в 7-мо СУ – София. През 1979 г. завършва висше образование 

(магистър) във Висшия икономически институт (сега Университет за национално и 

световно стопанство) със специалност политическа икономия. През 1991 г. придобива 

научна степен доктор по икономика в Държавния университет в Киев (Украйна). 

Преминала е и през редица краткосрочни курсове за повишаване на квалификацията, част 

от които не са отразени в професионалната й автобиография. Владее отлично руски и 

ползва английски език. 
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Професионалната кариера на Галина Рашкова е свързана изцяло със Софийски 

университет «Св. Климент Охридски»: като методист (1983-1986 г.) и научен сътрудник 

(1986-1990 г.) в УМЦИД, преподавател в катедра «Организация и управление» (старши 

асистент – 1990-1992 г. и главен асистент – 1992-1997 г.), а от 1997 г. –като преподавател 

в катедра «География на туризма». През 2003 г. придобива научното звание доцент. 

Като преподавател в Геолого-географския факултет доц. Галина Рашкова е била 

ангажирана с редица административно-управленски дейности: заместник-декан на 

факултета в периода 2003-2007 г., член на Факултетния съвет, член на атестационната 

комисия на факултета, член на комисията за фонд «Научни изследвани» на факултета. 

В заключение, кандидатът Галина Рашкова притежава необходимата квалификация и 

преподавателски опит.  

 

2. НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ И НАУЧНА 

ПРОДУКЦИЯ 

Общата научна продукция на доц. Рашкова включва 51 публикации, в т.ч. 4 

монографии, 2 учебника, 5 учебни помагала и ръководства и 40 студии, статии и 

публикувани доклади.  

За участие в конкурса Галина Рашкова е представила 29 публикации от периода 

след хабилитирането й като доцент с общ обем над 1200 стр., преобладаващата част от 

които са самостоятелни, в т.ч. 2 монографии (с общ обем 476 стр.), 1 учебник (322 стр.) и 

1 учебно помагало (256 стр.), 5 студии (53 стр.) и 20 статии и публикувани доклади 

(125 стр.). Преобладаващата част от научните публикации са рецензирани и публикувани 

в утвърдени издателства (Университетско издателство на СУ „Св. Кл. Охридски”, 

Авангард Прима, издателство на УНСС, Cambridge Scholars Publishing и др.). Като слабост 

може да се отбележи, че малка част от представените за конкурса публикации са на 

английски език (7) и само 5 са публикувани в чуждестранни издания, което ограничава 

възможността за по-широко представяне и разпространение на научните и приложните 

резултати на кандидата и за тяхното апробиране от научната общност. 

Извън научните публикации следва да се отчетe и редакцията на 2 сборника с 

доклади от научни конференции. 

За разглеждания период доц. Рашкова е била ръководител на 3 успешно приключили  

научно-изследователски проекта. 

В заключение, изследователският опит и научната продукция на кандидата са 

значителни. Слабост е по-ограниченото разпространение на научните резултати в 
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чужбина. Сравнително ограничена е работата на кандидата в по-широки изследователски 

екипи. 

 

3. ОЦЕНКА НА НАУЧНИТЕ И ПРИЛОЖНИ РЕЗУЛТАТИ И 

ПРИНОСИ 

3.1 Основни направления на изследователската дейност 

Изследователската дейност и публикациите на Галина Рашкова са свързани 

изключително с финансовите аспекти на туризма и финансовото управление на 

туристическото предприятие. Представените за конкурса публикации на кандидата могат 

да се обобщят в 3 основни направления (с частично застъпване в някои от публикациите): 

1) Финансов анализ на дейността на туристическите предприятия и финансово 

управление на туристическите предприятия (1.1; 2.1; 3.4; 4.2; 4.5; 4.6; 4.7; 4.9; 4.10; 

4.12) 

В монографията „Финансов анализ на туристическата фирма” (2012) основни 

постановки на финансовия анализ се прилагат и адаптират към дейността на  

туристическите предприятия. Предлага се систематична структура за цялостен финансов 

анализ на туристическото предприятие, като коректно се отчита спецификата на 

различните видове предприятия (по-специално настаняване, хранене, посредническа 

дейност). Предлага се набор от разнообразни показатели, методи и коефициенти за анализ 

на дейността и нейните ефекти и адаптирана методика за оценка на финансовия резултат 

на предприятието (включваща инструменти като праг на печалбата, ефект на оперативния 

лост и факторен анализ на печалбата). Коментират се възможните управленски решения в 

зависимост от получените резултати. Предлагат се методи и модели за прогнозиране на 

търсенето и предлагането, на финансовото състояние, на инвестициите и финансовия 

риск, както и схема за анализ на финансовата устойчивост и платежоспособност на 

туристическите предприятия. Основните резултати са изведени и/или илюстрирани чрез 

анализ на реални туристически предприятия. Наред с посочената монография, в това 

направление специално внимание заслужават публикациите, основаващи се на по-

конкретни емпирични изследвания, за анализ, оценка и управление на финансовия риск 

(3.4, 4,7, 4.10, 4.12), анализ на финансовата устойчивост (4.6), анализ на рентабилността 

(4.9). 

В университетския учебник „Финансов мениджмънт в туризма” (2012) са обобщени 

широк кръг въпроси, разработвани в теорията на финансовото управление, приложени и 

адаптирани към туристическите предприятия, като се отчита спецификата на различните 
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видове предприятия. По-същество се представя и обосновава цялостна концепция за 

управление на финансовата дейност на туристическите предприятия, включваща широк 

набор от практически приложими методики, количествени показатели и планови 

инструменти, в т.ч. схема на финансово планиране (включваща широк набор от 

финансови програми и план-сметки), модел на дивидентната политика (приложим за 

акционерните дружества), модел за планиране на ценовата политика, модел на данъчната 

политика. В друга публикация с по-силно изразен емпиричен характер, е разгледан по-

частен въпрос на финансовото управление - участието на туристическите предприятия в 

България в борсовата търговия (4.2).  

2) Анализ на кризите и антикризисно управление на туристическото 

предприятие (1.2; 3.3; 4.3; 4.5; 4.6; 4.8; 4.11; 4.13; 4.19) 

Основните резултати от изследванията в това направление са обобщени в 

монографията „Кризите: симптоми, прогнози, рискове. Модели на финансовото 

антикризисно управление на туристическата фирма” (2014). В първата й част 

систематизирано и въз основа на добре обмислена концепция се проследява еволюцията 

на икономическата мисъл за цикличността на икономиката и за кризите като негова 

закономерна фаза. Подчертани са и са анализирани различията във вижданията на 

авторитетни икономисти и икономически школи както за причините за кризите, така и за 

мерките за тяхното преодоляване. Разгледани са съвременните измерения и особености на 

цикличното развитие, илюстрирани главно чрез световната финансово-икономическа 

криза от 2007-2008 г.. 

Следващите части на монографията могат да се обобщят като модел за анализ на 

кризисното състояние и прилагане на антикризисното управление, отчитащ специфичните 

особености на туристическите предприятия, включващ анализ на кризите 

(систематизиране на техните характеристики и отличителни особености, причини, 

класификация, анализ на последиците); определяне на същността, задачите и етапите на 

антикризисното управление; система за мониторинг на финансовото състояние на 

туристическото предприятие и диагностика на кризисните състояния; механизми за 

преодоляване на кризите. Представеният алгоритъм на антикризисно управление включва 

три етапа: анализ, диагноза и прогноза; планиране на антикризисни мероприятия; 

изпълнение на антикризисните мероприятия, които са представени по-подробно с 

изискванията към тяхното оформяне и осъществяване. Подчертава се и се обосновава 

необходимостта от мониторинг на финансовото състояние на предприятието като 
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предпоставка за диагностицирането и управлението на кризи и се предлага 

инструментариум за неговото осъществяване.  

Значим принос е последната част от монографията, която представя резултатите от 

емпирично изследване на влиянието на световната финансово-икономическа криза върху 

туристическите предприятия в България (анкетно проучване, включващо проучване на 

мненията на над 300 собственици или управители). За целите на проучването е  

разработен собствен методически инструмент – въпросник, който може да се използва и 

при последващи проучвания с евентуални модификации. Конкретните резултати и изводи 

са удачна „снимка на състоянието” и основа за информиране както на ръководителите на 

отделните предприятия, така и на националната туристическа политика. Впечатляващ е 

добре обоснованият извод за „икономическа некомпетентност” и липсата на опит във 

финансовото управление на значителна част от анкетираните. Въпреки безспорните си 

достойнства разгледаното емпирично проучване показва две слабости: висока 

концентрация на анкетираните в един район на България (област Смолян) и подценяване 

на възможността за формулиране на конкретни препоръки за решаване на констатираните 

проблеми. 

В другите публикации в това направление се разработват теоретично част от 

разгледаните въпроси или се прилагат част от разработените подходи и инструменти в 

конкретни емпирични проучвания – мониторинг на финансовото състояние на 

туристическите предприятия в общините Смолян и Чепеларе (3.3), анализ на 

устойчивостта на туристическите предприятия в община Смолян, идентифициране и 

класификация на кризисни проявления (4.5), анализ на финансовата устойчивост на 

реално туристическо предприятие от сферата на хотелиерството в условията на криза 

(4.6), анализ на проблемите на антикризисното управление, свързани със задлъжнялостта, 

на възможните подходи за постигане на еднопосочно поведение на длъжниците и 

кредиторите и на подхода за решаване на проблемите (4.8), идентифициране на 

позитивните и негативни ефекти на кризата въз основа на нейните проявления в 

българския туристически сектор, в т.ч. позитивния „образователен” ефект върху 

собствениците и мениджърите (4.11), и др. 

3) Инвестиционна политика на туристическите предприятия (1.1; 4.4; 4.11; 4.14; 

4.15; 4.19) 

Макар че инвестиционната политика на туристическите предприятия е част от 

тяхното цялостно финансово управление, публикациите в това направление заслужават 

обособеното им третиране. В тях са идентифицирани и са анализирани два типа модели на 
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инвестиционна политика на туристическите предприятия на примера на България – в 

условия на подем и в условия на криза – и са коментирани възникващите в резултат от 

тяхното реализиране въздействия. Във връзка с втория модел се предлага модел на 

антикризисна инвестиционна политика на туристическите предприятия, включващ 

възможните и допустими инвестиционни проекти и източници на финансиране, както и 

обоснована класификация на инвестициите, разделени на неотложни, задължителни и 

свързани с нови продукти и пазари. Предложени са логични конкретни насоки за 

инвестиционно управление в условията на криза или рецесия. Някои от идеите в тази 

група публикации заслужват специално внимание: необходимостта от отчитане на 

екологичните  и социални аспекти при оценка на туристически инвестиционни проекти 

(4.4), връзката между иновации, конкурентоспособност и инвестиции в контекста на 

нерационално използване на природните ресурси (4.14), планиране на инвестиции, които 

осигуряват рентабилни туристически услуги, намаляване на постоянните разходи и 

внедряване на ресурсоспестяващи и ресурсозаменящи технологии, щадящи околната 

среда (4.15). 

Без да се подценява тяхната стойност, някои от публикациите излизат извън 

обхвата на посочените основни направление и са свързани с анализ на ниво 

дестинация: анализ на индекса на конкурентоспособността и на съответната позиция на 

България (3.5), връзката между икономиката на туризма и националното стопанство ( 4.1), 

насоки за оценка и повишаване на конкурентоспособността на хотелиерството в България 

(4.16), анализ на културно-историческото наследство (4.17), оценка на възможностите за 

развитие на туризъм на регионално ниво (4.18). 

Съществена част от публикациите за конкурса представляват учебниците и 

учебните помагала, които запълват съществуваща празнина в учебната литература за 

професионално направление „Туризъм” в България. Доколкото учебникът „Финансов 

мениджмънт в туризма” е коментиран по-горе, ще обърна внимание на помагалото 

„Финанси на туристическото предприятие – основни понятия във въпроси и отговори”. В 

него са представени основни въпроси по основни теми на финансовото управление, които 

улесняват значително студентите при тяхната подготовка. Възприет е логичен и 

достатъчно добре обоснован подход към формулирането на различни видове въпроси – 

отворени, затворени, въпроси-твърдения.  

В заключение, публикациите на кандидата Галина Рашкова се отличават със 

стремеж за приложение и адаптиране на основни постановки на общата икономическа 

теория и теорията на финансовото управление на предприятието към финансовия анализ и 
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финансовото управление на туристически предприятия и по-специално към финансовото 

управление в условията на криза, съчетаване на теоретични и емпирични проучвания, 

използване на достатъчно широк набор от литературни източници, ясен език и стегнато 

изложение. Положително трябва да се оцени активността по отношение на обобщаване на 

резултатите в монографии и представянето им в подходящ вид в учебници и учебни 

помагала. 

3.2 Приноси 

Научните и приложни постижения и приноси на Галина Рашкова, отразени  в 

представените за конкурса публикации, могат да се обобщят както следва: 

 прилагане и адаптиране на основни постановки на финансовия анализ за разработване 

на цялостна систематична структура и методика за финансов анализ на туристическите 

предприятия при отчитане на спецификата на различните видове предприятия;  

 предложена е цялостна концепция за управление на финансовата дейност на 

туристическите предприятия, включваща широк набор от практически приложими 

методики, количествени показатели и планови инструменти; 

 предложена е и е приложена схема за изследване на цикличното развитие на 

икономиката и на световната финансово-икономическа криза от 2007-2008 г.; 

 предложен е модел за анализ на кризисното състояние и прилагане на антикризисното 

управление на туристическото предприятие; 

 идентифицирани са и са анализирани модели на инвестиционна политика на 

туристическите предприятия на примера на България и е предложен модел на 

антикризисна инвестиционна политика; 

 Въз основа на собствено емпирично проучване е анализирано влиянието на световната 

финансово-икономическа криза върху дейността на предприятията от туристическия 

сектор в България, (извадково анкетно проучване на мненията на собственици или 

управители); 

 Разработени са учебници и учебни помагала, осигуряващи ефективно обучение по 

финансово управление на туристическото предприятие в професионално направление 

„Туризъм”. 

3.3 Цитирания 

Научната продукция на кандидата е сравнително непозната и използвана от други 

изследователи. Справката за цитиранията показва наличието на 11 цитирания и 4 

индексирани публикации. 
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4. УЧЕБНО-ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ 

Кандидатът Галина Рашкова има значителен преподавателски опит (над 20 г.), в т.ч. 

в областта на финансовото управление на туристическото предприятие (17 г.), както и 

висока учебна натовареност. Преподавателската й дейност е тясно свързана с 

изследователската й работа. Към момента на подаване на документите за конкурса в 

професионално направление «Туризъм» в Софийки университет тя осъществява 

обучението по 5 дисциплини за ОКС «бакалавър» (3 задължителни и 2 избираеми), както 

и по 3 дисциплини за ОКС «магистър» (1 задължителна и 2 избираеми). Наред с това тя е 

включена в обучението на студенти и от други професионални направления в Геолого-

географския факултет на СУ – специалност «Регионално развитие и политика» за ОКС 

«бакалавър» (1 задължителна и 2 избираеми дисциплини) и специалностите «Регионално 

развитие и политика», «Регионална сигурност» и «Управление на човешките ресурси» за 

ОКС «магистър» (1 задължителна и 1 избираема дисциплина). Общата аудиторна заетост е 

за последните 5 години е средно 878 ч. или 3 пъти над приетия за СУ норматив. 

Към това трябва да се добави преподавателския опит и съответното признание от 

други университети, в които Галина Рашкова е преподавала и или преподава  дисциплини, 

свързани с финансовото управление на туристическото предприятие – Пловдивски 

университет „Паисий Хилендарски” (от 1999 г. до момента), Международно Висше 

Бизнес Училище – Ботевград (2011-2012 г.), Висше училище по агробизнес и развитие на 

регионите (2007-2012), Варненски Свободен Университет „Черноризец Храбър” (2003-

2004).  

Галина Рашкова е била ръководител на 22 дипломанти в магистърските програми на 

професионално направление „Туризъм” в СУ, успешно защитили магистърските си тези. 

Тя ръководи и двама докторанти, които са в процес на разработване на дисертационните 

си трудове.  

За нуждите на учебния процес Галина Рашкова  разработва подходящи учебни 

пособия. Има издадени 2 учебника и 5 учебни помагала и ръководства (в т.ч. 1 учебник и 1 

учебно помагало за настоящия конкурс). 

Преките ми впечатления от преподавателската работа на Галина Рашкова показват, 

че тя е прецизна при планиране на учебните занятия, взискателна при оценяване на  

знанията и уменията и отзивчива при необходимост от консултации и подкрепа. 
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5. КРИТИЧНИ БЕЛЕЖКИ И ПРЕПОРЪКИ 

По отношение на изследователската дейност и публикациите на кандидата Галина 

Рашкова може да се отбележат следните слабости и препоръки: 

 Анализът на структурата на публикациите показва ограничена работа в по-широки 

екипи. Препоръката ми е за повече съвместна работа с други изследователи, особено с 

по-млади колеги със сходни научни интереси. 

 В рецензираните публикации се правят значими констатации и изводи, но препоръките 

за действие (особено по отношение на релевантните национални политики) в повечето 

случаи или са твърде общи или липсващи, което ограничава практическата 

приложимост на резултатите от изследванията. 

 Досегашната стратегия за представяне и разпространение на резултатите от 

изследователската дейност не съответства на тяхната значимост. Малко са 

публикациите на широко използван чужд език и в чуждестранни издания. По-

конкретно препоръчвам по-широко представяне на резултатите от наскоро 

осъщественото емпирично проучване на мненията и нагласите на туристические 

предприятия по отношение на ефекта на финансово-икономическата криза. Освен това 

при публикуване на чужд език трябва да се обръща по-голямо внимание на прецизния 

превод, който да предава достатъчно точно идеите на автора. 

Позволявам си да задам един конкретен въпрос, по който имам принципно 

несъгласие с кандидата: 

 Кои са конкретните аргументи за присъединяване на кандидата  към твърдението, че 

анализът конкурентноспособността на макроикономическо и териториално равнище е 

нелогичен и нецелесъобразен (както се твърди в публикацията под номер 3.5), в 

контекста на широко разпространяващите се виждания за управление на 

туристическите дестинации? 

 

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Обобщените резултати от анализа на научно-изследователската и преподавателската 

дейност на кандидата показват, че тя: 

 Притежава образователна и научна степен доктор; 

 Заемала е научната длъжност доцент в продължение на 10 години; 

 Не е навършила 65 години; 
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 Представила е за участие в 29 публикации с научни и приложни приноси, в т.ч. 2 

монографии, които не повтарят представените за придобиване на ОНС «доктор» и за 

заемане на академичната длъжност «доцент»; 

 Има общо 51 публикации, в т.ч. 4 монографии; 

 Има 11 цитирания и 4 индексирани публикации; 

 Има повече от 20 години преподавателски опит; 

 Има учебна натовареност, значително надхвърляща задължителния норматив за 

Софийски университет; 

 Има 7 публикувани учебника и учебни помагала, 2 от които са представени за 

конкурса; 

 Ръководила е над 20 дипломанти; 

 Ръководи 2 докторанти; 

 Ръководила е 3 научно-изследователски проекта. 

Въз основа на изложеното заключението е, че доц. д-р Галина Кръстева Рашкова  

отговаря напълно на изискванията на Закона за развитие на академичния състав в 

Република България, Правилника за неговото приложение и Правилника за развитие на 

академичния състав на Софийски университет „Св, Климент Охридски”. Що се отнася до 

препоръчителните критерии на ГГФ, тя отговаря на преобладаващата част от тях, а 

доколкото има някои дефицити (по-специално по отношение на цитиранията), те се 

компенсират от други постижения (монографии, учебници, преподавателска дейност). 

Представената за конкурса научна продукция съдържа научни и приложни приноси, 

които са лично дело на кандидата, Наред  това Галина Рашкова  има доказан 

преподавателски опит във висшето образование в сферата на туризма. Това ми дава 

основание на изразя категорично положително отношение към кандидатурата на Галина 

Кръстева Рашкова за заемане на научната длъжност „професор” по научно направление 

3,9 Туризъм (Финансово управление на туристическото предприятие) и предлагам на 

уважаемото научно жури тя да бъде избрана за професор,  

 

 

София, 22.04.2014   Рецензент: 

 

        (проф, д-р Васил Маринов) 
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