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РЕЦЕНЗИЯ 

от проф. д-р Манол Николов Рибов – УНСС 

 

Относно: дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен 
,,доктор“ в СУ ,,Св. Климент Охридски“, на докторант на самостоятелна подготовка по 
професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност Икономика и управление 
(Туризъм) 

Автор на дисертационния труд: Румен Иванов Драганов 

Тема на дисертационния труд: Усъвършенстване на хотелската политика на балнео, 
спа и уелнес обекти за повишаване на конкурентоспособността в постмодерния културен 
туризъм чрез иновативни бенч маркинг стратегии 

Основание за представяне на рецензията: Заповед № РД 38-70/29.01.2015 на 
Ректора на СУ ,,Св. Климент Охридски“ 

1. Информация за докторанта 

Румен Иванов Драганов е роден на 02.08.1952 г. През 1970 г. завършва средното си 
образование в 7-мо СПУ – София. През 1981 и 1995 г. получава образователно-
квалификационните степени ,,магистър – инженер“ по специалност ,,Технология на 
машиностроенето“ в ТУ – София и ,,магистър“ по специалността ,,Мениджмънт и маркетинг 
в международния туризъм“ в УНСС – София. 

След завършване на висшето си образование докторантът работи последователно 
във външнотърговското дружество ,,Балкантурист“ като представител на чуждестранни 
фирми, директор кантора, директор направление и зам.-главен изпълнителен директор. 
Бил е изпълнителен директор на холдингово дружество ,,Балкан Холидейз“ и негов 
представител в задграничните му представителства, както и председател на Комитета по 
туризъм при Министерския съвет и зам.-министър на Министерството на търговията и 
туризма. От 2006 г. до момента е директор на Института за анализ и оценки в туризма, а от 
2008 г. е председател на Съвета на директорите на ,,Балнеохотел Поморие“ АД. 

Румен Драганов е бил председател на Съвета по туризъм - София от 1999 до 2006 г., 
а от 2007 г. до момента е председател на КС на Националния борд по туризъм. Докторантът 
членува в множество неправителствени организации в сферата на туризма. 

2. Обща характеристика на дисертационния труд 

2.1. Оценка на структурата и обема 

Представеният за рецензиране дисертационен труд е съставен от три глави, увод, 
заключение, списък на използваната литература и приложения.  

В увода докторантът е обосновал актуалността и значимостта на темата и е 
дефинирал обекта и предмета на изследването, целта, задачите, работната теза, 
микротезите, методологията и ограниченията. В трите глави на дисертационния труд 
последователно са изследвани теоретичните, методологическите и приложните въпроси на 
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хотелската политика за повишаване на конкурентоспособността на предлагания 
туристически продукт.В заключението докторантът обобщава своите виждания за 
хотелската политика, направил е изводи и е дал полезни за практиката препоръки. 

Считам, че тази структура осигурява необходимото органическо единство на 
съставните части на дисертационния труд в тяхната взаимна връзка, обусловеност, 
целенасоченост и определеност. С нея се определят връзките и отношенията на включените 
в дисертационния труд понятия и съждения, използвани за извеждане на една или друга 
закономерност и обосноваването на едно или друго твърдение. 

Дисертационният труд е представен в две книжни тела с общ обем 437 страници 
компютърно набран текст. От тях 180 страници съдържат основния текст, 10 страници са 
увод, 3 страници са заключение, 6 страници са списък на използваната литература, 40 
страници са опис на фигури и таблици и 198 страници са приложения. Основният текст 
съдържа 13 фигури и 29 таблици. За формализация на някои от твърденията на автора са 
използвани 11 формули. Списъкът на използваните литературни източници е съставен от 
110 заглавия. От тях 70 са на кирилица, 26 са на латиница, 14 са адреси на използвани 
материали от интернет страници. 

По моя преценка обемът, в който е изготвен дисертационният труд с неговите 
приложения, е напълно достатъчен, за да бъдат изложени теоретичните, 
методологическите и приложните въпроси на проведеното от докторанта изследване. 
Възприетият от него обем му е дал възможност да систематизира и изложи познанията си 
в тази област и да изгради съдържанието на дисертационния труд, прилагайки подходящи 
за целта средства на научното познание. 

2.2. Оценка на актуалността на темата 

Актуалността на избраната от докторанта тема се обяснява преди всичко с факта, че 
политиката по същество е вземане на решения, с които се определя целта, стратегията и 
тактиката, насочени към поддържане на конкретен курс на действия, който определя 
взаимоотношенията с потребителите, доставчиците и посредниците. Очевидно е, че в 
зависимост от това каква цел ще си постави хотелиерското предприятие, какви стратегии и 
курс на действия ще възприеме, за да постигне тази цел, зависи в крайна сметка дали ще 
бъде конкурентоспособно и ще разширява своя пазарен дял или ще губи позиции на пазара. 
В този смисъл с политиката се рашават ключови проблеми на предприятието, като се 
определя какво е необходимо да се направи и как трябва да се направи, за да може по този 
начин успешно да реализира предлагания от него хотелиерски продукт. 

2.3. Оценка на обекта, предмета и основните тези 

Обект на изследването в дисертационния труд е управлението на хотелските 
предприятия, специализирани в балнео, спа и уелнес туризъм, а предмет на изследването 
е политиката, провеждана от тези предприятия в процеса на управление на тяхната дейност. 
Докторантът правилно е опредил субординацията между обекта и предмета на изследване. 
Не е нужно да доказваме, че предметът на изследването предполага обекта, но не съвпада 
с него. Той обозначава границите, в които обектът се изучава в конкретното изследване. 
Кандидатът изследва политиката на хотелиерското предприятие в контекста на неговото 
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управление. И това е обяснимо, като се има предвид, че въз основа на управленските 
решения, вземани от субекта на управление, се определя както целта, така и стратегията и 
тактиката, които се прилагат в политиката на хотелиерското предприятие. 

Според възприетата от докторанта теза конкурентоспособността на хотелиерското 
предприятие може да бъде повишена като се усъвърженства неговата политика. На тази 
основа са формирани микротези и антитеза.  

Микротезите се отнасят за критериите и показателите за конкурентоспособност и 
пазарното поведение на хотелиерското предприятие, а антитезата се противопоставя на 
тезата, за да бъде тя потвърдена или отхвърлена. 

Казаното ми дава основание да преценя, че докторантът правилно е определил 
изследователската теза и антитеза. С тезата е дефиниран изходният замисъл на 
изследването, който се потвърждава с антитезата и доказва в дисертационния труд.  

2.4. Оценка на методическия инструментариум 

Използваният от докторанта методически инструментариум дава отговор на 
въпросите: какво и как ще се изследва? Определят се обектите, които ще се изследват, 
начинът на изследване и техниката на всеки метод. Приложение са намерили методите, 
основаващи се на наблюдението, сравнението, абстрахирането, анализа, синтеза, 
индукциата и дедукцията. Също така са използвани някои от специфичните методи на 
социологията и по конкретно анкетирането и дълбочинното интервю. 

Считам, че приложеният от докторанта методически инструментариум, съответства 
на съвременното равнище на методологията на науката и е подходящ за особеностите на 
обекта и предмета на изследването. 

2.5. Оценка на осведомеността на докторанта по проблематиката 

Ползваният от докторанта библиографски апарат е съставен от 110 заглавия на 
специализирана литература, от които 70 са на кирилица, 26 са на латиница, 14 са от 
интернет източници. Литературните източници са подредени по азбучен ред на фамилиите 
на авторите, като първо е посочена литературата на кирилица, а след това на латиница. 
Цитиранията са представени ,,под черта“ и в отделен списък, приложен в края на 
дисертационния труд. В него преобладават публикациите от последните 10-15 години. 

От подбора на източниците на информация и начина на боравене с тях проличава 
доброто познаване от докторанта на научните постижения в областта на фирмената 
политика, неговата способност да систематизира и критично да осмисля съществуващите 
ннаучни тези и да заема аргументирана позиция по всяка една от тях. 

3. Оценка на получените научни и научно-приложни резултати 

Постигнатите от докторанта резултати са от теоретично, методологическото и 
приложно естество. Те са свързани с политиката на хотелиерските предприятия, насочена 
към повишаване на конкурентоспособността на предлаганите балнео, спа и уелнес услуги. 
В този смисъл е обоснована реалната и потенциалната способност на предприятията да 
създават и поддържат конкурентни предимства, реализирайки по този начин целите си в 
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условия на пазарна икономика. Докторантът отделя особено внимание на изясняването на 
понятията балнео, спа и уелнес хотели, постмодерен туризъм и бенчмаркинг като се 
позовава на други автори и действащата нормативна уредба. Сполучлив опит е направен и 
за моделиране на фирмената политика, с оглед повишаване на конкурентоспособността на 
предлагания от хотелиерското предприятие продукт. 

Определен интерес представляват и постигнатите от докторанта резултати при 
разработването на методическите въпроси на хотелиерската политика. 

Задълбочено е изследвана структурата на конкурентоспособността на предлагания 
балнео, спа и уелнес хотелски продукт и на тази основа са установени критериите и 
показателите, характеризиращи неговата конкурентоспособност. В съответствие със 
спецификата на тези критерии и показатели е определен и методическият 
инструментариум, с който са извършени анализът и оценката на конкурентоспособността 
на продукта. 

Заслужават внимание и постигнатите от докторанта резултати при разработването 
на приложните въпроси на политиката на предприятията, предлагащи балнео, спа и уелнес 
хотелски продукти. Във връзка с това от 01.03.2013 г. до 31.06.2014 г. е проведено 
изследване на десет хотела, което обхваща периода между 2010 и 2013 г. и първата 
половина на 2014 г. Установено е равнището на конкурентоспособност и финансовото 
състояние на изследваните хотели преди и след внедряването на програма за повишаване 
на конкурентоспособността и на тази основа са направени полезни за теорията и практиката 
изводи и препоръки. 

4. Оценка на публикациите на докторанта 

Докторантът е представил 1 статия, 9 доклада и 9 популярни публикации, които 
отразяват основните резултати от дисертационния труд. Статията е публикувана през 2014 
г. в списание ,,Инфраструктура и комуникации“, а докладите са изнесени на научни форуми 
в периода 2012-2014 г. и са отпечатани в сборници с доклади на университетски 
издателства. Популярните публикации също третират въпроси от дисертационния труд, но 
са отпечатани в ежедневния печат. Може да се приеме, че посочените печатни издания са 
достатъчно представителни, за да огласят постиженията на докторанта пред академичната 
общност и заинтересованите делови кръгове от практиката. 

5. Оценка на автореферата 

Представеният автореферат достоверно възпроизвежда съдържанието на 
дисертационния труд. Отпечатан е в обем от 48 страници компютърно набран текст и е 
съставен от 5 части. В тях са намерили отражение общата характеристика на 
дисертационния труд, неговата структура и съдържание, кратко изложение на труда, 
справка за приносите и списък на публикациите. 

Авторефератът е логически издържан. Неговата композиция придава на 
информацията удобна и естетична форма. Спазена е необходимата архитектоника в 
разположението на текстовия материал и е обърнато достатъчно внимание на 
пространственото структуриране на текста. 
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6. Оценка на научните и научно-приложните приноси 

Докторантът е изследвал задълбочено възможностите за повишаване на 
конкурентоспособността на балнео, спа и уелнес хотелския продукт чрез 
усъвършенстване на политиката за предприятията, предлагащи този продукт. В 
резултат на това са генерирани нови знания и е изменен натрупаният фонд от научни 
знания за фирмената политика и конкурентоспособността на хотелиерските 
предприятия в туризма. По конкретно, постигнатите от докторанта научни и научно-
приложни приноси могат да бъдат представени както следва: 

1. Откроени са профилиращите характеристики на предприятията, 
предлагащи балнео, спа и уелнес хотелски продукти и са описани 
различията в тяхната конкурентоспособност; 

2. Установени са особеностите на политиката, провеждана от 
предприятията, предлагащи балнео, спа и уелнес хотелски продукти; 

3. Създадена е система от критерии и показатели за анализ и оценка на 
конкурентоспособността на балнео, спа и уелнес хотелски продукти; 

4. Разработена е методика за диференцирана, комплексна и комбинирана 
оценка на конкурентоспособността на изследваните продукти с 
извеждане на обобщен комплексен показател, отчитащ значимостта на 
отделните показатели; 

5. Предложен е усъвършенстван модел на фирмена политика, осигуряващ 
конкурентоспособност на хотелиерските предприятия, предлагащи 
балнео, спа и уелнес хотелски продукти; 

6. Направени са полезни за практиката изводи и препоръки за повишаване 
на конкурентоспособността на предприятията чрез усъвършенсване на 
тяхната политика. 

Постигнатите от докторанта научни и научно-приложни приноси 
представляват оригинално развитие и решаване на частни проблеми в областта на 
политиката и конкурентоспособността на предприятията от отрасъла Туризъм. В 
обобщен вид те могат да се определят като допълване на съществуващата теория и 
методология за повишаване на конкурентоспособността на предприятията чрез 
използване на инструментариума на фирмената политика. 

7. Критични бележки 

Въпреки безспорните достойнства на дисертационния труд, в процеса на 
запознаването ми с него се натъкнах и на известни пропуски: 

1. Добре би било докторантът да обърне по-голямо внимание на 
показателите и методите за анализ и оценка на целите, стратегията и 
тактиката на фирмената политика на хотелиерските предприятия, 
предлагащи балнео, спа и уелнес хотелски продукти (с.90-133); 
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2. Оценката на конкурентоспособността би се подобрила, ако показателите 
за хотелския продукт, балнео, спа и уелнес услугите и финансовите 
показатели бяха изведени в един обобщен комплексен показател с 
отчитане на различията в техните коефициенти на значимост; 

3. Изследването би добило по завършен вид, ако беше определена 
адекватността на всеки един елементите на политиката и, по конкретно, 
беше установено доколко съответстват на останалите елементи и 
спомагат за тяхното ефективно проявление в процеса на реализацията на 
фирмената политика. 

Направените критични бележки не са от такъв характер, че да оспорват приносите на 
докторанта. Дисертационният труд представлява оригинално и задълбочено научно 
изследване на значими проблеми. В него са намерили място всички по-съществени страни 
на повишаването на конкурентоспособността на хотелиерските предприятия чрез 
инструментариума на фирмената политика с отчитане на особеностите на предлаганите 
балнео, спа и уелнес продукти. Докторантът ги конкретизира с факти, 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. 

Заключение 

Дисертационният труд илюстрира по неоспорим начин, че кандидатът притежава 
задълбочени теоретични познания в областта на конкурентоспособността, управлението и 
фирмената политика на предприятията и, което е особено важно, способността да 
провежда самостоятелно научни изследвания.  

Цялостната ми оценка на труда, базирана на неговата актуалност, значимост, 
структура, съдържание и теоретични обобщения, ми дават 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 основание да предложа на уважаемите членове 
на научното жури да вземе решени за присъждане на Румен Иванов Драганов 
образователната и научна степен ,,доктор“ по научна специалност Икономика и управление 
(Туризъм). 

 

 

София, 28 март 2015 г.    Рецензент: 

         (проф. Манол Рибов) 

 

 


