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 Докторантката Малина Шиблова е придобила бакалавърска и магистърска степен в СА 
„Димитър Ценов” – гр. Свищов и ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Велико Търново  (съответно 
през 1997 и 2001 г.) с квалификация икономист – външноикономическа дейност.  Научно-
изследователската й работа, свързана с темата на дисертационния труд, е представена в 8 
публикации, сред които 1 монография, 1 студия, 1 статия и 5 доклада на научни конференции. 
Нямам общи публикации с М.Шиблова, същевременно познавам разглежданата тематика и това ми 
дава основание да дам безпристрастна и обективна оценка на представената за рецензиране 
разработка. 

Избраната от докторантката тема се отличава със значителна трудност поради 
недостатъчния брой съвременни научни изследвания в България, касаещи конкурентоспособността 
на туристическите продукти и дестинации на регионално равнище.  

Представеният за рецензиране труд  обхваща 222 страници компютърен текст. Състои се от 
увод (7 стр.), основен текст в три глави (209 стр.), заключение (6 стр.), приложения (32 на 137 стр.) и 
списък с използваната литература (7 стр.). Основният текст съдържа 34 таблици, 11 диаграми и 8 
фигури. Списъкът с използваните литературни източници се състои от 107 заглавия. Използвани са 
26 Интернет източника. 

В Увода са зададени основните параметри на извършеното изследване. Обоснована е 
актуалността на избраната тема, като основните аргументи са, от една страна,  превръщането в 
последно време на региона в самостоятелен участник на пазара и в самостоятелна конкурентна 
единица, и от друга страна – необходимостта от изграждане на целенасочена и дългосрочна визия 
за стопанската дейност в регионите в съответствие с динамично променящата се пазарна 
конюнктура и необходимостта от предлагане на пазара на конкурентоспособни продукти. Целта на 
изследването е многопластова – да се проучат ключовите характеристики на 
конкурентоспособността на регионалния туристически продукт, предлаган от трийсет изследвани 
хотела в област Кърджали и област Смолян и да се определят средствата и методите за 
повишаване на конкурентоспособността на предлагания от тях продукт. 



Докторантката заявява, че основната теза в изследването й е, че чрез въздействие върху 
критериите и показателите, които характеризират конкурентните предимства, е възможно да бъде 
повишена конкурентоспособността на регионалния туристически продукт. Формулирани са и 3 
подтези, които по мнение на рецензента не са достатъчно тясно обвързани с основната теза. 

Петте задачи, формулирани от автора, произтичат пряко от поставената цел и тяхното 
изпълнение води до нейното успешно постигане.  
 Като обект на изследване докторантката посочва тридесет тризвездни хотела, 
разположени в област Кърджали и област Смолян. Още тук е направена уговорката, че обектът на 
изследване, макар и административна област, се разглежда като туристическа дестинация, като са 
изтъкнати аргументи в полза на това допускане. Предметът на изследване е ясно посочен и е 
съотносим с обекта на проучване, т.е. той отговаря на заглавието и е изпълним в рамките на 
избраната туристическа дестинация.  
 По отношение на методологичния инструментариум, използван в дисертационния труд, 
може да се отбележи, че е приложена съвкупност от разнообразни методи, като на преден план е 
изведен интердисциплинарният научен подход, в който изпъкват методите на анализ и синтез, 
анкетният метод, структурният и динамичен статистически анализ. Докторантката умело е съчетала 
възможностите на тези методи, показала е, че ги познава добре и е доказала възможностите си за 
извършване на самостоятелно научно изследване. Информационно дисертационният труд е много 
добре обезпечен от различни първични и вторични източници и качеството на информацията е 
сравнително високо.  
 Изведени са някои основни ограничители на проведеното изследване, които в никакъв 
случай не поставят под съмнение достоверността и валидността на получените резултати. 
 Първият параграф на Глава І е посветен на изключително подробен и задълбочен анализ на 
развитието на теоретичната мисъл за конкурентоспособността на регионалния туристически 
продукт. Последователно са разгледани и анализирани изведените в научната литература понятия 
конкурентоспособност и регионален туризъм, както и редица пространствени образувания в туризма 
като курортно-туристическа локализация, туристически район, туристически регион (за който 
М.Шиблова предлага свое собствено определение), туристически комплекс, курорт. Специално 
внимание докторантката отделя на понятието туристическа дестинация и нейните характеристики, 
включително продукта на туристическата дестинация, за който правилно се посочва, че все още 
няма единно мнение и схващане за същността и структурата му. В края на параграфа дисертантката 
разглежда, макар и накратко, управленските аспекти на туристическата дестинация и нейния 
продукт.  



 Вторият параграф на Глава І представя конкурентоспособността на регионалния 
туристически продукт и нейните особености. Най-напред авторът прави детайлен и задълбочен 
анализ на същността на понятието „конкурентоспособност” и разглежда в историческа 
последователност основните теории, свързани с него. Дисертантката показва много добро 
познаване на теорията и на научната литература, свързана с конкуренцията и 
конкурентоспособността. Разкрити са същността и особеностите на конкурентоспособността на 
туристическата дестинация. И тук М.Шиблова демонстрира задълбочения познания, разкрива 
известните дефиниции, но се въздържа от взимане на страна и изказване на собствено мнение. 
Следва анализ на конкурентоспособността на туристическото предприятие и неговите конкурентни 
предимства, който също така се отличава със значителна задълбоченост и детайлизация и ни 
убеждава за пореден път, че дисертантката владее в голяма дълбочина теоретичните положения 
относно конкурентоспособността изобщо и в частност за отделни субекти. В резултат на анализа 
авторката извежда 3 основни характеристики на конкурентоспособността на туристическото 
предприятие, а така също разкрива и нейните функции, които неправилно са наречени 
характеристики (стр.40). 
 След направените анализи и прегледи, М.Шиблова анализира и конкурентоспособността на 
регионалния туристически продукт. Разграничени са също така предимствата на регионалния 
туристически продукт – икономическо, свързано с разходите за неговото производство, и 
аксиологично, основано на ценността на туристическия продукт за потребителите му. Авторката 
възприема изцяло и стъпва в своето изследване върху формулираните от проф. Рибов  ключови 
критерии за оценка на конкурентното предимство на продукта. 

Правилно авторката разграничава конкурентоспособността на регионалния продукт от 
конкурентоспособността на региона, като анализира различни известни в научната литература 
определения. Заслужава да се отбележи правилната постановка на дисертантката, че „за да се 
идентифицира регионалния туристически продукт по отношение на неговата конкурентоспособност 
е необходимо ясно и точно да се определят всички функции, които той изпълнява.” Напълно съм 
съгласна с твърдението, че конкурентоспособността на продукта на туристическата дестинация е 
свързана не толкова с положителните му характеристики, колкото с неговата привлекателност за 
туриста. 

Накрая авторката правилно заключава, че „конкурентоспособността на туристическата 
дестинация е следствие от конкурентоспособността на предлагания от нея комплексен туристически 
продукт».  



На стр.57 дисертантката е формулирала определение на регионалния туристически продукт. 
Следва анализ на различните видове и групи фактори, определящи неговото развитие, които 
следователно се явяват и източници на неговата конкурентоспособност. 

Изключително информативна е табл.2, в която е представен механизмът на регулирано 
въздействие върху процеса на създаване на конкурентни предимства на регионалния туристически 
продукт, систематизиран според трите основни системи на функциониране – икономическа, 
организационна и информационна. 

В края на този параграф са формулирани важни изводи и предложения, които по наше 
мнение представляват съществен принос на дисертанта М.Шиблова. 

В параграф 1.3 са разкрити основните положения на метода „добри практики” и неговото 
приложение към туристическото развитие. Като добра практика е представено (твърде детайлно на 
места) развитието на туристическия продукт на регион „Средните Родопи”, реализирано в рамките 
на финансиран от ЕС проект по ОПРР. 
  В Глава ІІ, озаглавена „Методологически въпроси на конкурентоспособността на 
регионалния туристически продукт”, параграф 1, са представени последователно, подробно и 
добросъвестно използваните в дисертационния труд критерии и показатели за анализ и оценка на 
конкурентоспособността на регионалния туристически продукт, а именно: регионалните 
инфраструктура, суперструктура,  номенклатура и асортимент на туристическия продукт, качество 
на пребиваването, цена, работен режим на обекта, форма, средно време и среда на обслужване, 
персонал, екологични изисквания. Дисертантката прибавя още два допълнителни критерия – за 
релеф и климат. Възниква въпросът защо се разглеждат само релеф и климат, а липсват 
останалите природни рекреационно-туристически ресурси води, растителност, животински свят? 
Защо не са включени и антропогенните рекреационно-туристически ресурси, които също имат 
голямо значение за конкурентоспособността на даден регионален туристически продукт или дадена 
туристическа дестинация? 

В параграф 2.2 е направено подробно представяне на различни методи за анализ и оценка 
на конкурентоспособността на регионалния туристически продукт, както и на редица ключови 
модели за управлението на конкурентоспособността на регионалния продукт на туристическа 
дестинация. Отново прави впечатление детайлното познаване от страна на дисертантката на 
наличната научна литература по разглеждания въпрос. На основата на този анализ М.Шиблова 
предлага свой Модел за повишаване конкурентоспособността на регионално ниво – Фиг.5. 

Главата завършва с разработен от авторката модел за анализ, оценка и повишаване на 
конкурентоспособността на регионалния туристически продукт на област Кърджали и област 
Смолян. Моделът включва 3 етапа, първият от които е определяне на съществените индикатори, 



които трябва да бъдат взети под внимание. Вторият етап включва емпиричното изследване, в 
процеса на което се формулират и основните, подлежащи на проверка, хипотези. В рамките на 
третия етап се определят икономическите резултати и ползи от прилагането на приложената 
програма за повишаване на конкурентоспособността на регионалния туристически продукт на 
област Кърджали и област Смолян. 

Следва детайлно описание на конкретната методика, приложена от авторката в настоящето 
изследване. В тази връзка докторантката разработва алгоритъм на проучването, включващ 9 
последователни етапа, които са представени коректно и в детайли. Описана е изчерпателно цялата 
процедура по определяне на извадката, определяне на интервалите на баловата оценка и са 
дадени критериите и показателите, включени в тях, за определяне на конкурентоспособността на 
регионалния туристически продукт (Табл.16). Не става ясно на каква основа дисертантката 
определя относителния дял на всеки от 11-те критерия и относителния дял на всеки показател в 
дадения критерий. Не става ясно защо М.Шиблова безапелационно определя, че всеки от 
показателите следва да има коефициент на значимост (стр.147). Известно е, че въвеждането на 
подобни коефициенти, макар и изчислени с помощта на математически методи или получени в 
резултат на експертна оценка (както е в случая), винаги води до повишаване степента на 
субестивизъм в направената оценка.   

Глава ІІІ е посветена на някои приложни въпроси на конкурентоспособността на 
регионалния туристически продукт. Първият параграф представя резултатите от прилагането на 
посочената по-горе методика към конкретните обекти на изследване. 

Последователно авторката анализира областите Кърджали и Смолян, като и за двете е 
дадена подробна социално-икономическа характеристика. Диаграма 1 и приложение 13 не 
илюстрират достатъчно добре получените по отделни хотели резултати от проведеното анкетно 
проучване на конкурентоспособността на 15-те хотела. В обобщената таблица 18 прави 
впечатление, че по всички критерии липсват оценки 1 и 2, а така също средните стойности по всички 
критерии варират само с 0.1. В резултат на това разликата между обобщения комплексен показател 
на най-добре представилия се хотел Х10 и най-зле представилия се Х1 е само 0.023. Счита ли 
докторантката тази разлика за значима и как може да се обяснят тези толкова близки оценки? 
Следва анализ на оценките на всеки един от обектите, но не се дава отговор на така поставените 
въпроси. 

Изключителна ценна и интересна е Табл.20 (стр.164), в която, независимо от въведените 
коефициенти на значимост и относителни дялове на критериите и показателите, може до известна 
степен да се проследи значимостта на участието ва всеки критерий в комплексния показател. Става 



ясно, че за конкурентоспособността на изследваните обекти в област Кърджали най-голямо 
значение имат цената на туристическия продукт, качеството на пребиваване и суперструктурата.   
 По аналогичен начин е анализирана и област Смолян. И в нея средната оценка на 
потребителите за отделните критерии варира в порядъка на 0.1, а разликата между най-високия и 
най-ниския комплексен показател е отново 0.023. Следва анализ на оценките на всички хотели 
поотделно, като и тук същите критерии запазват своето значение. 
 Разликата между обобщените оценки на двете области е пренебрежимо малка – 0.003. 
Оценката по критериите релеф и климат е различна за двете области. 
` Според мнението на рецензента, в края на този параграф докторант М.Шиблова е трябвало 
да подчертае липсата на разлика между двете области и да се опита да анализира причините за 
това или най-малко да изрази мнение – правилно ли е отразена съществуващата ситуация. Твърде 
необосновано звучи твърдението, че „Направената оценка и последващият подробен анализ по 
основните критерии и показатели за конкурентоспособност на област Кърджали и област Смолян, 
ни дава много добра база при определянето на насоките за разработване на програма за 
повишаване на тяхната конкурентоспособност”. 
 В параграф 3.2 докторантката е представила предложена от нея програма за повишаване 
конкурентоспособността на туристическия продукт на двете разглеждани области. Детайлно са 
описани основните положения, целта, задачите, както и етапите на планираната промяна. В рамките 
на тази дейност е осъществено отново самостоятелно научно изследване чрез прилагане на 
анкетен метод (спрямо мениджърите на хотелите) и метод на експертната оценка чрез подходящо 
формулирани въпроси. Не става ясно какви са по специалност и професия 15-те експерта, 
участвали в оценката. Детайлизираният план (Табл.27) дава ясна представа за мерките, които 
следва да бъдат предприети, отговорника за всяка дейност и сроковете на изпълнение. 
 Ефектът на проведената в два избрани хотела програма е проследен чрез извършването на 
ново анкетно проучване, повтарящо по своите параметри първото допитване до туристите. 
Съществен момент на този етап е проведеният финансов анализ на показателите на изследваните 
хотели, а именно рентабилност на продажбите (ROS), възвръщаемост на активите (ROА) и 
възвръщаемост на собствения капитал (ROE) според метода на Дюпон.  
 Резултатите от анкетното проучване на потребителите показват незначително увеличение 
на средните оценки по отделните показатели (Табл.28 и 30), както и незначително увеличение на 
обобщените комплексни показатели – от 0.877 до 0.878 за област Кърджали, и от 0.880 до 0.881 в 
област Смолян (т.е. с 0.001 и в двата случая). Независимо, че анализът на промените в оценките по 
отделните показатели в двата хотела показват значително подобрение и водят до промяна в 
тяхното класиране (само в област Смолян), то при обобщените им комплексни показатели се 



наблюдава увеличение само с 0.002 в област Кърджали (от 0.877 до 0.879) и малко повече в област 
Смолян - с 0.006 (от 0.876 до 0.882). Счита ли докторантката тези резултати за значими и може ли 
да обясни как прилагането на програма за повишаване конкурентоспособността само на 2 хотела 
може да има отражение върху останалите 28.  
 Много по-впечатляваща и информативна е разликата във финансовите показатели на двата 
хотела (Табл.33), от която се вижда, че внедрената програма наистина е спомогнала за 
подобряване на техните пазарни позиции като цяло и в частност на тяхната конкурентоспособност. 
С което можем да приемем, че се потвърждава формулираната хипотеза, че внедряването на 
програма за повишаване на конкурентоспособността съдейства за подобряване както на 
икономическите резултати от хотелиерската дейност, така и на конкурентната позиция на продукта. 

В изводите и препоръките към тази глава докторантката М.Шиблова прави задълбочен 
анализ за конкурентната позиция на предлагания продукт от област Кърджали и област Смолян по 
единадесетте изследвани критерия за конкурентоспособност. Много добре формулираните насоки 
за повишаване на конкурентоспособността на регионалните туристически продукти в двете области 
са отново представени по основните 11 критерия. Тази консистентност позволява да се получи 
достатъчно добра и задълбочена обща представа за проблемите и тяхното разрешаване по 
отношение на конкурентоспособността на туристическия продукт в двете области. 

Подходът, избран от Малина Шиблова за оформяне на Заключението е основан преди 
всичко на  описание на извършените от нея в тяхната последователност дейности, като накрая 
авторката е извела 7 по-обобщаващи изводи и заключения. Макар и коректно написан, в текста не 
се открояват действително значимите резултати, получени при провеждането на настоящето 
изследване.  

След обстойното и задълбочено запознаване и анализ на дисертационния труд на 
М.Шиблова, смятам, че в него могат да се откроят следните положителни и приносни моменти: 

1. Теоретични - обобщени са научните резултати в чуждестранната и българска научна 
литература, посветена на теоретичните въпроси на понятията „регионален туристически продукт” и 
„регионална конкурентоспособност”. 

2. Методологични  
2.1. Допълнена е системата от критерии и показатели за оценка на конкурентоспособността 

на регионалния туристически продукт. 
2.2. Разработена и приложена е методика за анализ и оценка на конкурентоспособността на 

регионален туристически продукт. 



3. Практико-приложни - разработени са програма и насоки за повишаване на 
конкурентоспособността на регионалния туристически продукт на област Кърджали и област 
Смолян. 

Посоченото по-горе ми дава основание да заявя, че по този начин поставената от 
докторантката цел е постигната и формулираната изследователска теза е доказана. 

Стилът и езикът на докторанта са добри. Авторефератът отразява правилно съдържанието 
и структурата на дисертационния труд. 

Като слабости от съществен характер мога да посоча основно следните: 
 Липсва обосновка на относителните дялове на отделните показатели и на критериите за оценка 

на конкурентоспособността на регионалния туристически продукт.   
 Не е анализирана липсата на съществени разлики в оценките на регионалния туристически 

продукт на двете разглеждани области.  
 Необходима е по-добра класификация на основните приноси - теоретични, методологични и 

практико-приложни 
 В заключение считам, че независимо от бележките и препоръките в рецензията, от страна на 
докторантката е положен значителен труд и усилия и са постигнати определени резултати. Малина 
Шиблова е показала, че познава теорията и методологията на туристическите проучвания, провела 
е няколко самостоятелни научни изследвания в рамките на разработения дисертационен труд, 
извършила е значителна по обем изследователска работа. Всичко това ми дава основание да дам 
положителна оценка на представената дисертация и предлагам на уважаемото научно жури 
да даде на Малина Шиблова научно-образователната степен „доктор” по професионално 
направление 3.8 Икономика (икономика и управление по отрасли – туризъм) 
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