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  УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО 
   
 

 
С Т А Н О В И Щ Е 

 
От: доц. д-р Мариана Кирилова Янева  

Катедра „Икономика на туризма” 
Факултет „Икономика на инфраструктурата” 
Университет за национално и световно стопанство 
Научна специалност:  „Икономика и управление” (Туризъм) 

 
 
Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна 

степен „доктор“ по научна специалност 3.8. Икономика 
(Икономика и управление по отрасли - туризъм) в СУ “Св. 
Климент Охридски”. 

 
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 бенчмаркинг стратегии” 

 
Основание за представяне на становището: участие в състава на научното 
жури по защита на дисертационния труд съгласно Заповед № 38-70/ 
29.01.2015 на Ректора на СУ „Св. Климент Орхидски”. 
 
 

1. Информация за дисертанта 
 
Дисертантът се е обучавал по докторска програма към Стопански 

факултет на СУ „ Климент Орхидски”, по научна специалност 3.8. 
Икономика (Икономика и управление по отрасли - туризъм) съгласно 
решение на Факултетен съвет към Стопански факултет, протокол № 3 от 
26.03. 2013 г. и заповед на № РД 20-606 от 09.04.2013 г. на Ректора на СУ 
„Св. Климент Орхидски”.  Обучението е осъществено в свободна форма. 
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2. Обща характеристика на представения дисертационен труд 
 
Актуалността на изследваната проблематика е обусловена от 

обществения интерес и потребност не само към културно-познавателни и 
рекреативни пътувания, но и от стремеж за постигане на духовна и 
физическа хармония по време на почивка. Уелнес и спа туризмът са 
основата, върху която би могло да се изгради подобен модел за търсенето 
на съвременни форми на възстановяване и укрепване на  туристите. 

Значимостта на темата е свързана с усъвършенстване на подобен 
тип политика,  изградена чрез този нов хотелски продукт. Извършеното на 
тази основа изследване от дисертанта предлага модел за приложимостта 
на хотелската политика за повишаване на конкурентоспособността по 
отношение на балнео, спа и уелнес туризма. 

Целта, поставена от докторанта, е добре формулирана и обвързана с 
останалите логически елементи на изследването. Авторът се позовава на  
различни литературни източници, използвани коректно в неговия 
дисертационен труд . Задачите са обвързани с целта, като я доказват и 
аргументират. 

Считам, че обектът и предметът на изследване са правилно 
подбрани. Обект е управлението на хотелски обекти, специализирани в 
балнео, спа и уелнес туризъм. Предмет е политиката, провеждана от тези 
хотелски обекти в процеса на управление с цел повишаване на 
конкурентоспособността. 

Тезата, че прилаганата от хотелските обекти политика невинаги 
осигурява конкурентоспособност на предлагания продукт, и че , за да се 
преодолее този недостатък, е необходимо да се разработи усъвършенстван 
модел, обхващащ критериите и показателите за конкурентоспособност на 
предлагания продукт, е доказана от докторанта в изложението, и по-
конкретно в последната глава на труда. 

Обемът е от 437 страници, с увод, основен текст в три глави, 
заключение, приложения 28 броя и използвана литература (70 източника 
на кирилица, 26 - на латиница и 14 интернет страници). 

 
 
3. Оценка на получените научни и научно-приложни резултати 
 
Авторът е подбрал добре изследователските инструменти, приложил 

ги е коректно и добросъвестно. В резултат на проведените от него 
изследвания, както и приложените и адаптирани вторични проучвания, е 
успял да постигне поставената си цел и да докаже издигнатата теза. 
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Проучванията в дисертацията са свързани с изискванията на 
потребителите към туристическите продукти, хотелската политика, 
основните и допълнителните туристически услуги, и по-конкретно 
настаняването. Научните резултати са апробирани в петзвездни балнео, 
спа и уелнес хотелски обекти. Практическите резултати са свързани с 
подобряването на хотелската политика в балнео, спа и уелнес обектите, 
насочена към ръководните органи на търговските дружества в 
хотелиерството.  

 
 
4. Оценка на научните и научно-приложни приноси 

 
Приносите на дисертационния труд са преди всичко научно-приложни. Те 
са свързани с поставените задачи от докторанта в увода на труда и 
респективно са изпълнени в изложението, но по наше мнение не са 
изведени прецизно в автореферата според направените анализи и 
обобщения.  
Предлагаме като по-значими следните: 
 

 Изведени и анализирани са особеностите на политиката, провеждана 
от хотелски обекти, предоставящи балнео, спа и уелнес услуги; 

 Установено е въздействие на хотелската политика върху 
конкурентоспособността на предлагания продукт; 

 Съставена е методика за анализ и оценка на хотелската политика и 
конкурентоспособността на предлагания продукт; 

 Разработен е модел на хотелска политика, осигуряващ 
конкурентоспособност на предлагания продукт. 

 
Изведените и доказаните приноси свидетелстват за много добрите 

резултати, постигнати в целия труд. 
 
5. Оценка на публикациите по дисертацията 

 
Научните публикации на дисертанта са общо 19, от които 1 статия, 9 
научни доклада и 9 публикации, свързани с темата на дисертационния 
труд.  По-голяма част от публикациите съответстват на темата на труда и 
са публикувани в авторитетни издания. 

 
6. Оценка на автореферата 

 



 4

Авторефератът дава достатъчно добра представа за целите, обекта,  
предмета, съдържанието и резултатите от изследването. Отразява 
коректно обхвата на изследването. Съществуват известни технически 
пропуски по отношение на еднаквостта на шрифта, при отстраняването на 
които би се подобрил общият вид на автореферата. 

 
7. Критични бележки, препоръки и въпроси 

 
Считам, че докторантът притежава достатъчно възможности да разшири 
публикационната си дейност, както в областта на дисертационния труд, 
така и в други области. 

 Препоръки: 
Публикациите, свързани с апробацията на изследването, би било уместно 
да бъдат описани като статии  и научни доклади, както останалите, 
посочени от автора. 

 
8. Заключение 

 
Дисертационният труд съдържа научни и научно-приложни резултати, 
които представляват принос в науката и практиката. Написан на добър 
научен стил, трудът показва, че докторантът притежава задълбочени 
теоретични познания в областта на туризма.  
Като се основавам на актуалността и значимостта на тематиката на 
дисертационния труд,  достигнатите научни и научно-приложни 
резултати, синтезирани в приносите, давам положителна оценка и 
предлагам на научното жури да присъди ОНС „доктор“ по научната 
специалност „Икономика и управление (туризъм)” на Румен Иванов 
Драганов. 

 
 
 
 
 
 

 
 
Подпис: ……………………… 

19.03.2015 г.                               /доц. д-р М. Янева/ 
София 
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