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 Докторантът Филип Шабански е придобил бакалавърска и магистърска степен във ВИФ – 
София и ВИИ „Карл Маркс” - София (съответно през 1985 и 1991 г.) със специалност Икономика на 
транспорта.  Научно-изследователската му работа, свързана с темата на дисертационния труд, е 
представена в 5 публикации. Нямам общи публикации с Ф.Шабански, същевременно познавам 
разглежданата тематика и това ми дава основание да дам безпристрастна и обективна оценка на 
представената за рецензиране разработка. 

Избраната от докторанта тема се отличава със значителна трудност поради недостатъчния 
брой съвременни научни изследвания на спортния туризъм в страната, както и на съдържателния 
аспект на туристическото поведение в конкретни туристически дестинации. 

Представеният за рецензиране труд  обхваща 197 страници компютърен текст. Състои се от 
увод (8 стр.), основен текст в три глави (160 стр.), заключение (2 стр.), приложения (15 стр.) и списък 
с използваната литература (5 стр.). Основният текст съдържа 11 таблици и 30 фигури. Списъкът с 
използваните литературни източници се състои от 98 заглавия. 

В Увода са зададени основните параметри на извършеното изследване. Особено 
убедително е обоснована актуалността на избраната тема, като основните аргументи са, от една 
страна,  принадлежността на спортния туризъм към най-бързо развиващия се сегмент на 
развлекателния туристически пазар – събитийният туризъм, и от друга страна – необходимостта от 
превръщането на спортните събития от самостоятелни туристически атракции в неотделим елемент 
на цялостната структура на туристическата дестинация, обвързването им като част от нейния 
комплексен туристически продукт. Не става ясно защо в автореферата актуалността на темата не е 
изведена на подходящото място. Целта на изследването е многопластова – да се обосноват и 
разработят теоретичните аспекти на развитието на спортния туризъм и методическите подходи при 
формирането на спортния компонент в предлагането на туристически продукт. Докторантът заявява, 
че основната теза в изследването му е, че спортният туризъм и в частност събитийният спортен 
туризъм може да бъде използван като важен инструмент за повишаването на 
конкурентноспособността на дестинацията в условията на засилена конкуренция от страна на други 
дестинации. 



 Седемте, формулирани от автора, задачи само до известна степен произтичат от така 
поставената цел. Значително внимание е отделено на проучването на поведението, мотивацията и 
лоялността на спортните туристи, без това да се явява част от целта и тезата на дисертационния 
труд. Накрая се предвижда обосноваване на принципите за успешното обвързване на спортното 
събитие и дестинацията в единен продукт с цел повишаването на ефективността както на 
провежданото  събитие, така и на дългосрочната стратегия на дестинацията. 
 Като обект на изследване докторантът посочва в автореферата фирмите и организациите 
в областта на туризма и спорта, както и субектите от други сектори, свързани с развитието на 
спортния туризъм, но според мнението на рецензента в случая по-правилно е определен 
специфичният обект на изследване в самата дисертация, а именно туристическа дестинация 
Банско с фирмите и организациите, пряко и косвено свързани с предлагането на спортни прояви.  
 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 
изпъкват методите на анализ и синтез, анкетният, сравнителният, социологическият методи и 
методите на математическата статистика. Докторантът умело е съчетал възможностите на тези 
методи, показал е, че ги познава добре и е доказал възможностите си за извършване на 
самостоятелно научно изследване. Информационно дисертационният труд е много добре обезпечен 
от различни източници и качеството на информацията е сравнително високо.  
 Глава І е озаглавена „Теоретични въпроси на връзките между спорта и туризма». Първият 
параграф е посветен на изключително подробен и задълбочен ретроспективен анализ на 
развитието на спорта и неговата връзка с пътуванията и туризма през миналите епохи до наши дни. 
Правилно са определени факторите, довели до истински разцвет на масовия спортен туризъм през 
последния разглеждан период – ХХ век. Интерес представляват констатациите на докторанта, 
свързани с бъдещето развитие на спортния туризъм, като най-бързо развиващия се вид туризъм в 
света.     
 Вторият параграф на Глава І представлява анализ на състоянието на научната мисъл за 
развитието на спортния туризъм. Въпреки направената по-горе констатация, че „понастоящем все 
още липсва систематизирана и надеждна информация относно размера на спортния туризъм”, 
дисертантът е успял да събере и систематизира значителна по обем литература. Анализирани са 
редица понятия като спорт, туризъм, спортен туризъм и пр., като правилно са посочени обективните 
трудности при определянето им, довели до голямо разнообразие в известните в различни 
публикации дефиниции. В табл. 5 е необходимо да се добави, че туризмът също е свързан с 



дейности, а не само с местата извън обичайното местопребиваване. Дисертантът разглежда 
различни аспекти на спорта и туризма, като съотношението между елитен и любителски спорт 
(Фиг.6), влиянието на националността върху практикуването на различни спортове зад граница 
(Табл.6), Много интересна идея е заложена във Фиг.8, но за съжаление фигурата е непълна, а и 
заглавието й по всяка вероятност е неточно. След направения преглед е представена 
систематизация на известните в литературата дефиниции на спортния туризъм, но авторът не 
изразява конструктивно отношение към тях и не става ясно към кои точно се придържа в 
изследването си. 
 По-нататък са разгледани ограничен брой видове спортен туризъм и е направен неуспешен 
опит да се разкрие връзката между туристическата дестинация и спортния туризъм. По същество се 
обръща внимание на характеристиките на планинските курортни комплекси. 
  В Глава ІІ, озаглавена „ Методология  и методика за изследване на мотивите на туристите за 
посещение на спортно събитие и лоялността към дестинацията, в която е ситуирано събитието”, са 
разгледани последователно, подробно и добросъвестно обектите на изследване от страна на 
дисертанта, а именно туристите, ориентирани към спортни събития, и е даден подробен анализ на 
извършеното проучване на влиянието на спортните събития  върху лоялността на туристите към 
дестинацията, в която те са ситуирани.  
 За характеристиката на туристите дисертантът стъпва преди всичко върху качествата на 
самите дестинации, брендовете, които те представляват и които намират своето място в 
съзнанието на потребителите. По-нататък (без необходимата рубрикация) авторът пристъпва към 
разглеждане мотивите на туристите и по-специално на тези, участващи в специализирания спортен 
туризъм. Цитират се три профила на този вид туристи, като не става ясно дисертантът дали е 
съгласен с тази класификация (стр.76). 
 Следва текст, свързан с някои пространствени (напр.дистанция) и други фактори за 
развитие на дестинациите и спортния туризъм. Дисертантът обръща специално внимание и на 
необходимостта от спортни съоръжения, отговарящи на определени специфични изисквания. 
 След цитиране на основните характеристики на спортния туризъм (отново без изразяване на 
лично отношение) Ф.Шабански анализира туристите в зависимост от важността, която спортното 
събитие има за тях и дали то се явава предварителна мотивация за пътуването, или това е 
инцидентно взето решение. Представено е интересно групиране на туристите според този критерий, 
което удачно е илюстрирано от модела на Фиг. 14 (стр.82). 
 Интерес  представлява предложеният от автора модел на класифициране на участниците в 
спортния събитиен туризъм от гледна точка на ролята им и тяхната съпричастност към събитието. 
Направен е детайлен анализ на отделните групи участници, който оставя впечатлението, че този 



критерий позволява много точно и дефинитивно групиране на отделните туристи, свързани със 
спортния събитиен туризъм. 
 Заслужава да бъде отбелязано заключението, че за огромната част от посетителите на 
спортни събития основните мотиви са не самото наблюдаване на спортното събитие, а 
преживяванията, свързани с междуличностни отношения:  радост от компанията на близки и 
приятели и търсене на нов и различен опит. Тук може да се добави и стремежът към повишаване на 
социалния статус чрез присъствие на престижни спортни събития, модата и подражанието. 
Правилно  е отбелязано, че футболните запалянковци представлявават специфична група зрители 
с характеристики, отличаващи ги от регулярните спортни зрители и туристи. 
 В същата точка, но отново без необходимата рубрикация, са разгледани факторите, които 
оказват влияние върху мотивите за посещение на спортно събитие, като специален интерес 
представлява взаимоотношението между спортното събитие и дестинацията – домакин на 
събитието. Отговаряйки на зададени от самия него реторични  въпроси, дисертантът предлага два 
модела: единият, за измерване на факторите, определящи интереса на посетителите към спортното 
събитие; и вторият - за измерване на влиянието на спортния туризъм върху лоялността на 
туристите към дестинацията. За целта авторът въвежда разграничение между мега-събития и 
повтарящи се събития, като анализира характерните различия между тях. 
 Според Ф.Шабански основните фактори, оказващи въздействие върху интереса на 
посетителите към спортното събитие, са: характеристиките на самите посетители и факторите на 
избутване и издърпване (push and pull factors). Във връзка с по-доброто изясняване на същността на 
двете последни групи фактори считаме, че дисертантът би следвало да отдели малко по-голямо 
внимание на изясняване на тяхната същност и теоретична обосновка. В модела напълно 
обосновано са включени и ограничаващи фактори („заплахи”), които се намират на различно 
йерархично ниво и които при определени обстоятелства могат да видоизменят или напълно да 
унищожат интереса на посетителите към дадени спортни събития и свързаните с тях дестинации. 
 В края на този параграф е представен в детайли разработен от дисертанта въпросник за 
проведено от него анкетно проучване в района на гр.Банско относно мотивите на туристите при 
посещение на спортни събития. Не се коментират резултатите от това проучване. 
 Вторият параграф на Глава ІІ започва с разглеждане на основни понятия, свързани с модела 
за изследване на влиянието на спортния събитиен туризъм върху лоялността на туристите към 
дестинацията. Правилно е предположението на автора, че активното промотиране на спортния 
туризъм или на спортното събитие води до увеличаване посещаемостта на дестинацията, в която са 
ситуирани. 



 Не става ясно, обаче, защо дисертантът разглежда само два основни фактора за 
изпълнението на подобна промоционална стратегия, а именно „препоръчване на посещение от уста 
на уста” и „лоялност към дестинацията”. Със сигурност налице са много други фактори, особено 
такива, свързани с различни способи и методи на промотиране, които имат съществено значение за 
постигане на увеличен брой посещения на дестинацията. 
 Определен интерес предизвиква предложеният от автора модел на стр.99, фиг.19. При по-
детайлен анализ на представените главни компоненти на модела, прави впечатление, че не е 
направен опит за тяхното групиране и обобщаване, а са представени до голяма степен разхвърляно 
и хаотично. 
 Следва подробен анализ на разработения въпросник и съдържащите се в него въпроси, 
целящи доказване валидността на модела, т.е. съществуването на връзка между спортния туризъм 
и лоялността към дестинацията.  Анкетата е добре съставена и конструирана и е подходяща за 
постигане на поставената задача. Избраните целеви групи отразяват по подходящ начин 
потенциалния пазар на спортния туризъм в дестинацията. Методиката на провеждане на анкетното 
проучване е правилна - проведено е предварително тестване на въпросника, след което той е бил 
съответно редактиран.  
 Разгледано е понятието лоялност, като са дадени основните негови дефиниции по 
отношение на туризма и туристическата дестинация. Интересна е типологията, предложена от 
автора, на потребителите според лоялността им (Фиг.20, стр.116). Не става ясно познава ли и 
ползвал ли е дисертантът други подобни типологии, публикувани в научната литература. Същото се 
отнася и за Фиг.21 - Измерители на лоялността на туриста към дестинацията. Тези въпроси са много 
подробно разгледани в теорията на туристическия маркетинг и би трябвало поне да бъдат 
споменати някои от по-важните основни положения.   
 Не става ясно защо са представени два модела за измерване лоялността към 
туристическата дестинация (Фиг.22 и Фиг.23). Без това да е изрично посочено от дисертанта, може 
да се допусне, че първият модел се отнася изобщо за измерване лоялността на туристите към 
дестинацията, а вторият акцентира върху ролята на спортния туризъм за създаването на подобна 
лоялност чрез т.нар.”имидж на спортното събитие”. Връзките между отделните елементи в модела 
са добре представени и предположенията са удачно формулирани. 
 Накрая коректно са представени основните ограничения при провеждането на конкретното 
емпирично проучване, които според рецензента оказват доста силно влияние върху степента на 
достоверност на получените резултати. 
 Глава ІІІ е посветена на някои приложни въпроси, свързани с възможностите за използване 
на спортния туризъм в конкретна туристическа дестинация на примера на община Банско. Първият 



параграф дава добър анализ на туристическото развитие в общината. Представен е подробен и 
аргументиран анализ на ски туризма в света и неговото географско разпространение, като по-
специално внимание е отделено на Европа и Балканския полуостров, в частност България. 
Характеристиката на Банско в текста е по-кратка, но сведения за неговото развитие и SWOT анализ 
на дестинацията са представени в Прил.1. 
 В параграф 2 са представени резултатите от направените две анкетни проучвания в 
дестинацията. Разкрити са основните мотиви при посещението й. Прави впечатление, че първите 
две места се заемат от мотиви, пряко (запалянковщина) или косвено (забавление) свързани със 
спортния туризъм. Интересна и сравнително неочаквана е констатацията на дисертанта, че 
социализирането не е сред основните мотиви за посещение.  

Втората анкета има за цел да покаже дали събитийният спортен туризъм може да се 
използва като средство за засилване на лоялността на туристите към дестинацията чрез 
сравняването на отношението на спортните и неспортните туристи към мястото на провеждане на 
спортното събитие. Резултатите от допитването са коректно обработени с помощта на SPSS и в 
крайна сметка свидетелстват, че спортните събития в Банско стимулират притока на туристи, като 
способстват за подобряване на имиджа му на спортна дестинация и за осъществяване на повторни 
посещения от страна на спортните туристи.  

Проведеното проучване позволява на дисертанта да очертае 5 насоки за формулиране на 
подходяща стратегия за събитиен спортен туризъм. Направен е детайлен анализ на очакваните 
икономически и социалните ефекти от провеждането на спортни събития. 

Глава ІІІ завършва с основни изводи и препоръки, касаещи характеристиките и бъдещото 
туристическо развитие на ски-дестинация Банско. Съгласна съм с констатацията на докторанта, че 
спортният компонент е в състояние да  разнообрази и обогати туристическия продукт и също така, с 
това, че понастоящем в дестинацията липсва ясна концепция за туристическия продукт и за 
потребителите, които биха били заинтересовани да го закупят. Безспорно, обаче, е твърдението, че 
спортният туризъм може да бъде успешно използван в промотирането и утвърждаването на 
туристическата дестинация, като синергийният ефект от съчетанието на спорт и туризъм може 
значително да допринесе за повишаване конкурентоспособността на нейния туристически продукт. 

Подходът, избран от Филип Шабански за написване на Заключението е основан преди 
всичко на  изводите и препоръките, направени във всяка глава от дисертацията. 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 
Ф.Шабански, смятам, че в него могат да се откроят следните положителни и приносни моменти: 



1. Направен е подробен и изчерпателен анализ на постиженията на научната мисъл в областта на 
взаимоотношенията между туризма, спорта и дестинацията. 

2. Предложена и апробирана е методика за оценка на мотивацията на туристите за посещение на 
спортно събитие и на връзката между спортния туризъм и лоялността на посетителите към 
дестинацията (на примера на туристическа дестинация Банско). 

3. Предложени са адаптации на модели за анализ и оценка на мотивацията на спортните туристи и 
на тяхната лоялност към дестинацията.  

4. Формулирани са насоки за обогатяването на местния туристически продукт и за повишаването 
на конкурентноспособността на Банско като зимна дестинация.  

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

Стилът и езикът на докторанта са добри. Би могло изложението да е по-стегнато и 
съдържанието да е по-добре структурирано и рубрикирано. Авторефератът отразява правилно 
съдържанието и структурата на дисертационния труд. 

Като слабости от съществен характер мога да посоча основно следните: 
 Известни разминавания на текста в дисертацията и автореферата.  
 Неизяснени основни понятия, използвани при изследването (напр. факторите на издърпване и 

избутване);  
 Недостатъчно задълбочена класификация на предложените главни елементи на модела за 

изследването на влиянието на събитийния спортен туризъм върху лоялността към дестинацията 

Възможно групиране: принадлежащи (присъщи) на туристите (7) – вълнение, доверие, сигурност 
и пр., и принадлежащи на дестинацията (3) – транспорт, имидж и пр.  

 В заключение считам, че независимо от бележките и препоръките в рецензията, от страна на 
докторанта е положен значителен труд и усилия и са постигнати определени резултати. Филип 
Шабански е показал, че познава теорията и методологията на туристическите проучвания, провел е 
самостоятелно научно изследване, извършил е значителна по обем изследователска работа. 
Всичко това ми дава основание да дам положителна оценка на дисертационния труд и 
предлагам на уважаемото научно жури да даде на Филип Шабански научно-образователната 
степен „доктор” по професионално направление 3.8 Икономика (икономика и управление по 
отрасли – туризъм) 
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