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1. Информация за докторанта 

Филип Шабански е роден на 01.07.1959 г. в град София. Средното си образование 
завършва в Първо ЕСПУ- гр. София със златен медал за отличен успех. В периода 1979-
1984 г. се обучава във ВИИ "Карл Маркс", гр. София, специалност "Икономика на 
транспорта". По-късно, във времето от 1986 г. до 1993 г. завършва второ висше 
образование във ВИФ "Георги Димитров". Кандидатът има над 20 години 
преподавателски стаж в СУ "Климент Охридски"- Департамент "Спорт". По същото 
време е треньор на националния отбор и главен секретар на „Българската федерация по 
фехтовка". 

Филип Шабански е зачислен като докторант на самостоятелна подготовка по 
докторантска програма към катедра "Икономика и управление по отраслите" на 
Стопанския факултет при СУ "Св. Климент Охридски" по професионално направление 
3.8 Икономика (Икономика и управление по отрасли - Туризъм), съгласно заповед 
номер РД 20-799/01.07.2013 г. на Ректора на СУ "Климент Охридски". Периодът на 
обучение на докторанта обхваща времевия интервал от 20.06.2013 г. до 20.06.2016 г.  
Докторантът е отчислен предсрочно поради завършен дисертационен труд, считано от 
21.07.2014 г.. 

2. Обща характеристика на дисертационния труд 

2. 1. Оценка на структурата и обема 

Дисертационният труд е съставен от три глави, увод и заключение, използвана 
литература и приложения. В уводната част докторантът е обосновал актуалността на 
темата и е дефинирал целта, задачите, изследователската теза, обекта и предмета. В трите 
глави на дисертационния труд последователно са изследвани теоретичните, методическите 
и приложните въпроси, свързани с възможностите за усъвършенстване на спортния 
туризъм.  

Считам, че тази структура отговаря на изискванията за композиционно и 
съразмерно разположение на отделните части на труда и което е особено важно осигурява 
логическата им обвързаност, оптимизирайки компонентите и звената на изградената в тях 
познавателна верига. 
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Дисертационният труд е с обем 197 страници печатан текст. От тях 176 страници 
представляват основен текст. 15 страници са приложения, а останалите 6 страници 
отразяват списъка на използваната литература. В труда са включени 27 фигури и 10 
таблици. Дисертацията е оформена в книжно тяло и се вмества в препоръчителния за този 
вид научни произведения обем. 

2.2. Оценка на актуалността на темата, целта и задачите 

Темата, на която е посветен дисертационния труд се отличава със значителна 
актуалност. В своята цялост изследването поставя във фокуса на вниманието спортния 
туризъм осмислен като устойчив, бидейки алтернатива, но същевременно и компонент 
на туристическото приложение при масовите форми на туризъм. Актуалността се 
обяснява и с факта, че в условията на икономическа рестриктивна среда, развитието 
на спортния туризъм в градски условия е с потенциал да съдейства за създаване на 
допълнителна икономическа осигуреност на местното население- за повишаване стандарта 
и качеството му на живот. Акцентът е поставен и върху европейската политика за 
кохезионно развитие на градските райони с оглед разкриване на възможностите пред 
дестинациите за спортен туризъм, за тяхното бъдещо развитие и управление.  

Изложението в уводната част всъщност насочва поставянето на проблема в 
българския контекст, като откроява и ограничението му от рамката на сложното 
взаимодействие между публичния сектор и браншовите организации. Преди всичко, 
поради факта, че управлението на спортния туризъм се осъществява от Министерство на 
икономиката и енергетиката и Министерството на младежта и спорта. 

При този обхват, със дисертационния труд се цели да се обосноват и разработят 
теоретичните аспекти на спортния туризъм и на подходите за формулиране на спортния 
компонент в предлагането на туристическия продукт. 

Изследователските задачи, които се поставят за постигане на така формулираната 
цел са свързани със систематизирането на подходите, очертаването на тенденциите и 
факторите, разкриване на особеностите, разработването на методите, критичния анализ на 
държавната политика и на местните инициативи в областта на спортния туризъм. 

Научните търсения на докторанта, изразени при определянето на целта и задачите 
на изследването могат да се определят като правилни. Ясно е формулирана конкретната 
предметно определена насоченост на изследователския процес, както и начините за 
нейното осъществяване. Добре са представени основните аспекти на съдържанието, чието 
осъществяване чрез вътрешно присъщите му дейности позволява да бъде постигната 
целта. 

2.3 Оценка на обекта, предмета и основната теза 

Обектът на изследването в дисертационния труд са фирмите и организациите в 
областта на туризма и спорта, както и субектите от други сектори, свързани с развитието 
на спортния туризъм. 

Предмет на изследването са теоретичните и практически аспекти на използването 
на събитийния спортен туризъм за повишаването на конкурентоспособността на 
дестинацията и по-конкретно във възможността за постигане на синергетичен ефект от 
промотирането на дестинацията като единен продукт на туризма и спорта. 
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Оценката ми за формулировката на обекта и предмета е положителна. Обектът на 
изследването е дефиниран обосновано и точно. От своя страна предметът на изследването 
конкретизира обекта в аспекта на организацията и управлението на спортния туризъм. Що 
се отнася до тезата, тя е изведена адекватно на спецификата на изискване на 
дисертационния труд. 

2.4. Оценка на методическия инструментариум 

За постигане на поставената цел и задачи докторантът е използвал сравнителния 
анализ, анкетни проучвания, експертни оценки, математически и статистически методи. 
Разглеждан като мисловна технология за научно познание или преобразуване на 
действителността, този инструментариум включва още анализ на резултати от проведени 
изследвания, лични наблюдения и консултации със специалисти в областта на спортния 
туризъм. 

В дисертационния труд са използвани както първични, така и вторнични данни. 
При подготовката и написването на дисертацията е направен подробен литературен обзор 
на съществуващата литература. Вторичните източници на информация включват данни на 
Световната организация по туризъм, статистически справки, публикувани от 
международни и български организации, информация предоставена от браншови и други 
организации. За интерпретиране на събраната информация и формулирането на 
съответните изводи и препоръки са използвани методите за анализ, синтез, индукция и 
дедукция. 

Може да се приеме, че приложения от докторанта методически инструментариум 
е подходящ за особеностите на обекта и предмета на изследването, за равнището на 
развитие на съвременната методология и нейната приложимост за целите и задачите на 
изследването и възможностите за неговото провеждане. 

2. 5. Оценка на осведомеността на докторанта по проблематиката 

Ползваният от докторанта библиографски апарат е съставен от 97  литературни 
източници, 26  от които са на кирилица, а останалите 71 са на латиница – предимно на 
английски и испански език. 

В преобладаващата си част включените в библиографския апарат публикации са от 
периода 2003-2013 година. От подбора на литературните източници и начина на боравене с 
тях проличава добрата осведоменост на докторанта по проблемите, свързани със 
спортния туризъм. В дисертационния труд се предлага нова интерпретация на 
съществуващите знания за спортния туризъм, усъвършенства се по-рано съществуващо 
познание, разкриват се непознати и полезни характеристики на изследваните обекти. 

3. Оценка на получените и научно-приложни резултати 

В дисертационния труд са извършени проучвания по широк кръг въпроси от 
теоретично, методологическо и приложно естество във връзка със спортния туризъм. 
Представени са дефиниции на спортния туризъм и са изяснени родови понятия, свързани с 
него. В исторически план е проследена появата и развитието на спортния туризъм по 
традиционния модел. Обърнато е внимание на значението на спортния туризъм, 
изследвано в икономически, културен и регионален аспект. Чрез представяне на 
елементите на системата на спортния туризъм се разграничават неговите цели, както и 



 4

произтичащата от тях специфика на мотивацията за предприемане на пътуване и 
посещение на спортни дестинации.  

В концепцията на туристическата дестинация авторът поставя въпроси, които са 
свързани с ролята на спорта и промотирането на туристическите дестинации. Според него 
спортът, подобно на туризма, има определени пространствени параметри като време и 
размери. Мястото не се измерва обективно, а се пречупва през субективната оценка на 
потенциалните потребители. Дали последните считат, че дадено място е привлекателно 
зависи от мнението им относно заобикалящата среда, включително пейзаж и климат. 
Превеждането на множество спортове зависи от особеностите на околната среда. Един от 
важните мотиви при избора на дестинация от страна на туристите е търсенето на 
разнообразие в земния пейзаж. Под т. нар. "спортен пейзаж" авторът разбира 
трансформираната от човека околна среда за спортове като голф или ски-спускането. 

Авторът обръща внимание на факта, че пазарът на ски туризма се намира във 
фазата на насищане. Той отбелязва, че броят на скиорите по света възлиза на около 140 
милиона и бележи тенденция в развитите страни, която не може да се компенсира от 
навлизането на нови скиори от индустриализиращите се държави. Според него основният 
фактор за намаляването на броя на скиорите са демографските процеси и постепенното 
излизане от пазара на поколението на бейби бумърите. Интересът на редица представители 
на това поколение към снежните ваканции се запазва, но търсенето придобива нови 
характеристики ( като напр. ориентиране към по-малко рискови спортове като ски бягане и 
ходене). 

Правилно е отбелязано, че Банско е най-големият български зимен курорт с 
капацитет почти равен на сумарния на другите два ски центове- Боровец и Пампорово. 
Взет е под внимание факта, че потенциалът на Банско е най-добър за развитие на световна 
ски дестинация от гледна точка на надморска височина, дължина на пистите и 
денивелация. Въпреки, че е от национална и регионална гледна точка Банско е най-
големият зимен курорт, в европейски и световен мащаб той спада към категорията на 
"малките" курорти с под 1 млн. посещения през зимния сезон. Впрочем ако се вземе 
предвид сумарния брой на посещенията и в трите най-големи български зимни курорта - 
Банско, Пампорово и Боровец, ще се установи, че те са под 1 млн. годишно. 

Авторът отбелязва, че не са се потвърдили хипотезите от предишни научни 
изследвания за голямото значение на факторите "само-откриване" и "социализиране" 
като мотив за пътуване. Една от причините за това е може би известното неразбиране на 
въпросите. Друга причина е обстоятелството, че субкултурата на привържениците на 
зимните спортове не е толкова хомогенна и не съдържа елементи на голяма показност и 
силно изразени емоции в сравнение с такъв спорт като футбола например. Възможно е 
върху резултатите да е оказал влияние характерът на целевата група от интервюирани, 
сред които са преобладавали индивидуални туристи и такива, които са били настанени в 
хотели от висока категория, а не в къщи за подслон или хижи (където общуването се 
улеснява от наличието на общи помещения). Социалните контакти, доколкото 
съществуват, се осъществяват по време на наблюдението на състезанията, чакането на 
лифта или в ресторантите; имат краткотраен характер и обикновено са най-интензивните с 
туристите от същата народностна група. 
 В емпиричното изследване в дисертацията, авторът си поставя за цел да покаже 
дали събитийният спортен туризъм може да се използва като средство за повишаването 
на конкурентоспособността на дестинацията в условията на засилената конкуренция от 
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страна на други дестинации. За да изследва лоялността към конкретната дестинация, той е 
сравнил отношението на спортните и неспортните туристи към мястото на провеждане на 
спортното събитие ( Световно първенство по ски през месец февруари 2012 г.). В тази 
връзка са диференцирани следните видове туристи: Любители; Професионалисти; 
Зрители и Неспортни туристи. 

Резултатите са показали, че стойностите на ранговете на различните тестови 
единици по 5-степенната скала на Ликерт са над средната оценка (3). Единствено при 
фактора "културни различия" оценка и на двете групи туристи е по-ниска от средната за 
скалата на Ликерт. Това се обяснява с обстоятелството, че за голяма част от гостите на 
трите най-важни пазара- Великобритания, Русия и Украйна, това не е първото посещение в 
Банско, поради което вече са до известна степен запознати с културата на местното 
население. Туристите от Русия и Украйна имат сходни обичаи и език, което не им създава 
впечатление, че опознават някаква напълно нова за тях култура. Под средната стойност 
получава и тестовата единица, свързана с изграждането на резистентност спрямо 
конкурентните оферти на други дестинации при неспортните туристи, което може да се 
обясни с желанието им да посещават нови места и да бъдат по-отговорни към други 
посещения.  

Направеният анализ от автора и резултатите от проведените от него емпирични 
проучвания показва, че спортният компонент е в състояние да разнообрази и обогати 
туристическия продукт. Знаейки, че туристите със спортни наклонности са по-лоялни и 
оказват положителен ефект върху местната икономика, съответните национални и 
общински власт и могат да ги привличат чрез провеждането на спортни събития и 
промотирането на Банско като разпознаваема спортна дестинация. Установено е, че голяма 
част от интервюираните туристи споменават, че са избрали Банско именно поради добрия 
му имидж за упражняване и наблюдаване на зимни спортове, както и поради 
положителния предишен опит (собствен или на техни близки приятели). 

Според докторанта допълнителни проблеми при формирането на общия пакет за 
спортен туризъм могат да бъдат породени от обстоятелството, че за разлика от някои 
европейски и повечето американски ски-курорти собствениците на местата за пребиваване 
и на спортните съоръжения са различни физически и юридически лица. Това не позволява 
например на фирмата-концесионер на лифтовете да сподели с туристите риска от липсата 
на достатъчно сняг през определени години чрез предлагането на много евтини карти за 
дългосрочното ползване на съоръженията (в някои случаи намалението е в рамките на 
90%). Един от пътищата за преодоляване на противоречията между концесионера на 
спортните съоръжения и хотелиерите с цел предлагането на изгодни пакети за туристите е 
създаването на изгодни партньорства. 

Не на последно място по значение е посочен и проблемът с квалификацията на 
местното население. По данни от последните години е установено, че около четири хиляди 
квалифицирани работници (главно готвачи, бармани и сервитьори) се наемат през 
активния сезон от други населени места поради липса на необходимите умения (особено 
чужди езици и компютърна грамотност) сред местните жители. Това налага общинските 
власти и частния бизнес да създадат условия за обучението на местни кадри в сектора и по 
този начин да допринесат за благосъстоянието на района. 

4. Оценка на публикациите на докторанта 
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Докторантът е представил пет доклада, които отразяват основни моменти от 
дисертационния труд. Те са изнесени на международни научни форуми през периода 2012 
г. – 2013 г. и са отпечатани в сборници с доклади на СУ „Св. Климент Охридски” и 
Икономическия университет – Варна. 

Считам, че тези печатни издания задоволяват минималните изисквания за 
публикационната активност на докторанта. Те са достатъчно представителни, за да 
огласят постиженията на докторанта пред академичната общност и заинтересованите 
делови среди. 

5. Оценка на автореферата 

Авторефератът достоверно възпроизвежда съдържанието на дисертационния труд. 
Подготвен е в обем от 40 страници печатен текст и е съставен от пет части. В тях са 
намерили отражение общата характеристика на дисертационния труд, неговата структура 
и съдържание, справката за основните приноси и списъка на публикациите. 

Авторефератът е логически издържан . В композиционно отношение пой е добре 
балансиран. Спазена е необходимата архитектоника в разположението на текстовия 
материал и е обърнато достатъчно внимание за неговото пространствено структуриране. За 
по-голяма прегледност част първа и втора на автореферата е структурирана в параграфи. 

6. Оценка на научните и приложните приноси 

Докторантът е изследвал възможностите за усъвършенстване на спортния туризъм 
чрез ситуиране на специфичните за него събития към туристическата дестинация. 
Това е постигнато благодарение на използването на подходящ методологически апарат, в 
резултата на което са генерирани нови знания за тази форма на алтернативен туризъм. По-
конкретно неговите научно приложни приноси могат да бъдат представени както следва: 

1. Осмислени и обосновани са теоретично значими практически проблеми на 
спортния туризъм, с което се улеснява тяхното решаване; 

2. Установено е методологическото състояние на спортния туризъм, „белите 
петна” в използваните при него методи, методики и научноизследователски процедури; 

3. Предложени са методики за идентифициране на мотивите за посещение на 
спортни събития и лоялността на туристите към дестинацията, в която са ситуирани тези 
събития; 

4. Определени са тенденциите и факторите, влияещи върху поведението на 
туристите при посещението на големи международни спортни събития; 

5. Разработен е алгоритъма за обвързване на спортните събития с туристическата 
дестинация в единен продукт. 

Постигнатите от докторанта научно-приложни приноси представляват оригинално 
решение на частни проблеми в алтернативните форми на туризъм. В обобщен вид те могат 
да се определят като допълнение на съществуващата методология за усъвършенстване на 
спортния туризъм. 

7. Критични бележки 
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В дисертационния труд се констатираха и някои несъществени пропуски, които ми 
дават основание да направя следните критични бележки: 

1. Добре би било ако глава първа на дисертацията съдържаше параграф, отнасящ се 
за особеностите на спортния туризъм, различаващи го от масовия туризъм и другите 
алтернативни форми на туризъм; 

2. Дисертационният труд би се подобрил, ако в глава втора беше включен параграф 
за критериите и показателите, прилагани при анализа и оценката на спортния туризъм; 

3. Приложният елемент на дисертацията би се засилил, ако в глава трета на 
рецензирания труд в отделен параграф или в някои от сега съществуващите параграфи 
бяха намерили място организационните, икономически, нормативни и други условия, 
необходими за усъвършенстването на спортния туризъм. 

Направените критични бележки не са от такъв характер, че да оспорват приносите 
на докторанта. По своята същност дисертацията представлява оригинално и задълбочено 
научно изследване на значими проблеми. В нея са намерили място всички по-съществени 
страни на усъвършенстването на спортния туризъм. Докторантът ги конкретизира с 
фактологична информация, понятия, методи, обобщения и изводи, като изяснява какво да 
се съхрани от настоящето и как да се преодолеят несъответствията между новите факти и 
остарелите теоретични схващания. Според него поставянето, формулирането и решаването 
на проблемите на спортния туризъм е индикатор за сериозни изменения в научното 
познание, касаещо алтернативните форми на туризъм. 

8. Заключение 

Рецензираният дисертационен труд илюстрира по неоспорим начин задълбочените 
теоретични познания на кандидата в областта на спортния туризъм и способността му да 
провежда самостоятелни научни изследвания. Цялостната ми оценка на труда, основаваща 
се на неговата актуалност, структура, съдържание и теоретични обобщения, ми дава 
основание да приема, че в него се съдържат предвидените в чл. 6 (3) на ЗРАСРБ и в чл. 27 
(1) от ППЗРАСРБ научно-приложни резултати, които представляват принос в науката. 

Изложените съображения ми дават основани да предложа на уважаемите членове 
на научното жури да вземе решение за присъждане на Филип Кръстев Шабански 
образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 3.8 
Икономика (Икономика и управление по отрасли).  

 

 

 

 

София, 18.11.2014 г.     Рецензент:  

(проф. д-р Манол Рибов) 

 


