
РЕЦЕНЗИЯ 
 

от проф. Николина Попова, МВБУ, 
 

на дисертационен труд на тема: „ Възможности за повишаване на 
конкурентоспособността на регионален туристически продукт (на примера 

на област Смолян)” 
за присъждане на ОНС „доктор”, 

разработен от Малина С. Шиблова, докторант на самостоятелна подготовка по 
професионално направление 3.8 Икономика (Икономика и управление по 

отрасли – туризъм), с научен консултант доц. д-р Соня Милева 
 
 

І. Данни за кандидата в съответствие със законовите изисквания 

Кандидатът за образователната и научна степен „доктор” Малина 

Станкова Шиблова е родена на 07.11.1973 г. Завършва висше образование – 

„бакалавър” в  СА „Д. Ценов”, гр. Свищов и „магистър” по „Икономика” във ВТУ 

„Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Велико Търново. Преподавателската дейност 

във ВУЗ определя най-общо трудовия профил на кандидата.  

От 06.06.2012. тя е зачислена като докторант на самостоятелна 

подготовка в Катедра „Икономика и управление по отрасли” на Стопански 

факултет на СУ „Св. К. Охридски” с научен консултант доц. д-р Соня Милева.  

 
ІІ. Обща оценка на представения дисертационен труд и 

извършената научно-изследователска дейност 

За участието си в процедурата за получаване на образователно-научна степен 

„доктор”  докторантката на самостоятелна подготовка Малина Шиблова е 

представила: 1.) Завършен дисертационен труд в обем 229 страници 

компютърно набран текст, състоящ се от въведение, три глави, заключение, 32 

приложения, и списък на използвани източника ( 133) ; 2.) Автореферат в обем 

40 страници компютърно набран текст, отразяващ съдържанието на 

дисертационния труд и основните теоретико-методични и приложни приноси; 3) 

Публикации, свързани с дисертационния труд, включващи една монография, 

една студия, една статия и пет доклада, изнесени на научни конференции с 

международно участие . В представените научни публикации се разглеждат 

въпроси, свързани в голяма  степен с темата на  дисертационния труд.  

Дисертационният труд на Малина Шиблова, е разработен под научното 

ръководство на доц. д-р Соня Милева и е посветен на актуална и значима тема 



за българския туризъм, свързана с повишаването на конкурентоспособността 

на туристическия продукт на регионално равнище. 

 
ІІІ. Оценка на съдържанието на дисертационния труд 
Въведение 
Актуалност и значимост на темата –обективно съществуващата 

географска специфика на туристическите дестинации, отразяваща 

природните, социално-икономическите, културните и прочие аспекти, 

обуславя регионалния характер на туристическия продукт, респективно 

неговите сравнителни предимства  и влияе пряко върху 

конкурентоспособността му. Това обстоятелство определя актуалността на 

разработената тема в условия на остра конкуренция, както за целите на 

добавяне на стойност на дестинационния туристически продукт, така и за 

целите на регионалния маркетинг на национално ниво. 
Обектът и предметът  на изследване са ясно дефинирани.   
Обектът на изследване  обхваща един от основните компоненти на 

туристическа система на регионално равнище (област), а именно 

хотелиерската база в областите Смолян и Кърджали. 

Предметът  на изследване – конкурентоспособността на предлагания 

туристически (хотелски) продукт в областите Смолян и Кърджали.  
Целта и произтичащите изследователските задачи са логично 

обвързани. Има известно припокриване, респективно  липса на ясно 

разграничаване, между целта и предмета на изследване. Според нас 

изследователската цел е тясно свързана с разработената методика, а именно 

система от критерии и показатели за оценка на конкурентната  способност на 

хотелския продукт като съставна част на дестинационния туристически 

продукт..  
Изследователската теза е много ясно формулирана. 
Методи на изследване – използвана е широка палитра от количествени 

и качествени  методи, съответстващи на обекта, предмета и задачите на 

изследване. Постигната е много добра информационна обезпеченост на 

изследването чрез комбинирано прилагане на емпиричен и неемпиричен 

изследователски подход. 



Структурата на дисертацията позволява логическа изчерпателност на 

темата в съответствие с поставената  цел и научните задачи.  Наименованието 

на трета глава отразява само приложния характер на проучването, а по 

същество тази глава има подчертан изследователски характер и съдържа 

основния приносен елемент на дисертационния труд. 
ГЛАВА ПЪРВА 

Първа глава е структурирана в три точки: 
1. Състояния и развитие на теоретичната мисъл за 

конкурентоспособността на регионалния туристически продукт  
Авторът разглежда набор от понятия и термини, отнасящи се до 

съвременни представи за териториалния и социално-икономически характер на 

туристическите системи от различен ранг и техните съществени особености, 

използвани от автора за конструиране на методическата рамка на 

изследването и по-конкретно за определяне на системата от критерии и 

индикатори за оценка на конкурентоспособността на регионалния туристически 

продукт.  

На места анализът не е достатъчно задълбочен и аргументиран и това 

води до: 1) изводи, влизащи в разрез с установени научни представи, като 

например, изводите за управляемостта на природните системи и туристическия 

контингент ( стр. 25) и 2)  терминологична непоследователност – неразкриване 

на приликата/разликата между район и регион.  
2. Особености на конкурентоспособността на регионалния 

туристически продукт 
 Разгледани са същността и особеностите на понятието „конкуренция” и 

те са интерпретирани по отношение на туристическата дестинация на 

регионално равнище. За целта авторът използва многобройни съвременни 

източници на чужд и български език и по пътя на сравнителния анализ извежда 

същностните характеристики на конкурентоспособността на туристическата 

дестинация и на регионалния туристически продукт. Предмет на анализ е и 

конкурентната способност на микро ниво - туристическо предприятие, както и 

основните й характеристики и сравнителните й предимства. Авторът провежда 

сравнителен анализ на дефиниции на „конкурентоспособност на региона” 

извеждайки и систематизирайки основните критерии за регионална 

конкурентоспособност.  



Въз основа на обобщен сравнителен анализ на теоретични постановки за 

същността на понятията „конкурентоспособност” и „конкурентни предимства”,и 

тяхното проектиране върху туристическия район (регионална туристическа 

дестинация) авторът предлага общ модел за формиране на 

конкурентоспособност на туристически район (Фиг. 3, стр. 58)., както и модел за 

формиране на конкурентните му предимства (Фиг. 4, стр. 62). Във връзка с Фиг. 

4 (стр.62) възниква въпрос за отсъствие на  заетите в туризма сред 

параметрите на регионалния туристически продукт. Разработеният, на 

основата на Фиг. 3 и фиг. 4 , механизъм (Таблица 21, стр. 63) за регулирано 

въздействие върху процеса на създаване на конкурентни предимства на 

регионалния туристически продукт има не само методическо, но и практическо 

значение. Като пропуск ще отбележим завоалираното присъствие на  политика 

за опазване и поддържане на туристическите ресурси от една страна, както и за 

устойчиво използване на туристическите атракции. Изводите на стр..66 са 

обосновани с изключение на извод № 2, който не следва от предхождащия 

анализ. 

Втора точка се нуждае от по-систематизирано изложение – на места 

текстът е разкъсан, например този, отнасящ се до  конкурентоспособността на 

туристическата дестинация..  
3. Добри практики за повишаване на конкурентоспособността на 

регионалния туристически продукт 
Включването на добри практики в разглежданата област и по-конкретно 

от България е предимство на дисертационния труд- Тази точка би имала по-

голяма значимост ако авторът бе направил анализа на добрата практика на 

регион „Средните Родопи” , съпоставяйки я с  предложения механизъм 

((Таблица 2, стр. 63) за регулирано въздействие върху процеса на създаване на 

конкурентни предимства на регионалния туристически продукт, с цел 

разкриване на степента на съответствие на приложените политики, действия, 

стратегически усилия и пр.,или поне бе предложил заключителна част с 

характер на обобщен анализ.  
ГЛАВА ВТОРА: Методологически въпроси на 

конкурентоспособността на регионалния туристически продукт 
В структурата на втора глава са включени три точки:  



1. Критерии и показатели за анализ и оценка на 
конкурентоспособността на регионалния туристически продукт  

Авторът обосновава набора от критерии за оценка на регионалния 

туристически продукт. Прилага се апробирана методика на М. Рибов (1997), 

основаваща се на разбирането за необходимостта от социално-ценностен 

подход  при разкриването на конкурентните предимства на обекта, в този 

случай регионалния туристически продукт. Обосновани за използване са 11 

критерия, които отговарят на представата за регионалния туристически продукт 

-  от една страна като пазарна категория, а от друга - като продукт, чието 

производство съвпада с потреблението като и двете се извършват в една и 

съща физическа среда. На места, при аргументирането на критериите, са 

допуснати известни неточности, например средата на обслужване са смесва с 

достъпността( стр. 103). 
2. Методи за анализ и оценка на конкурентоспособността на регионалния 

туристически продукт  
Предмет на анализ са методите за оценка на конкурентоспособността на 

регионалния туристически продукт . Сложността при избора на методи за 

оценяване  е свързана с редица фактори, сред които ние ще отбележим 

липсата на разработена цялостна методика за оценяване, включваща 

показатели, които разкриват обективните закономерности между субекта и 

обекта на оценката. Тази липса се преодолява чрез оригинални комбинации от 

методи, които всеки изследовател избира в съответствие със своя предмет на 

изследване. От принципно естество обаче е съставянето на измерителни и 

оценъчни скали. Авторът обосновава набор от методи, както и оценъчни скали  

с конкретна форма на оценката –балова, за сравнение на разно качествени 

показатели, каквито се използват в изследването,  която позволява също така 

математически преобразувания, например, за определяне на обобщен 

показател за сравнимост. 
3. Моделиране повишаването на конкурентоспособността на регионалния 
туристически продукт  

Въз основа на разгледаните в т.2 методи в трета точка се предлага 

модел за оценка, анализ и повишаване на конкурентоспособността на 

регионалния туристически продукт, както и  методика – алгоритъм за оценка. 



Въз основа на подробно разглеждане на редица съответстващи на 

изследователската цел модели -  М. Портър, Крауч и Ричи (199),  Й.Йон (2014), 

Л. Дуайър (2002), В. Матю (2009) и др.авторът разработва собствен модел (Фиг. 

5, стр. 136) за повишаване на конкурентоспособността на регионалния 

туристически продукт. Той се нуждае от обосновка  на така предложените  нива. 

Присъствието на разнорангови териториални единици, вкл. териториално-

административни на едно и също ниво е необосновано. Неясни остават и 

управленско-йерархичните връзки и въобще приложимостта на този модел за 

постигане на конкретната изследователска цел.  

Предложеният на стр. 139 модел (Фиг. 6)  формира методологичната 

рамка на изследването. Предложена е и методика – алгоритъм за оценяване на 

конкурентоспособността на регионалния туристически продукт, както и набор от 

критерии(11) и показатели( 23) за оценка. Алгоритъмът включва определяне на 

абсолютна стойност на показателите чрез използване на диференциран 

подход, определяне на коефициента на значимост чрез експертна оценка 

(Таблица 17, ст. 148), както и извеждане на обобщен комплексен показател за 

постигане на сравнимост на разнородните показатели. 
ГЛАВА ТРЕТА: Приложни въпроси на конкурентоспособността на 

регионалния туристически продукт 
В структурата на трета глава са включени четири точки 

1. Анализ и оценка на конкурентоспособността на предлагания 
регионален туристически продукт от област Кърджали и област 
Смолян  
В тази точка авторът апробира разработената и предложена от него 

методика за оценка на конкурентоспособността на регионалния туристически 

продукт в двете области – Кърджали и Смолян. В резултат от оценяването са 

идентифицирани сферите, нуждаещи се от мерки за подобрение. Те 

съставляват основата за изработване на план за действие съобразно 

приоритетите на региона, но и съобразно всеки бизнес субект.Получените 

резултати доказват, че методиката е работеща. Тя обаче изисква да се прилага 

при много ясно поставена цел и съобразно спецификата на регионалния 

продукт. Например, абсолютизирането на показатели безотносително към 

спецификата на регионалния продукт , както в случая с критериите за релеф и 

климат ( в частност снежна покривка) ( Таблица 24, стр. 179) би довело до 



неверна „диагноза” – хотелите в област Смолян са свързани с предлагането на 

зимен спортен продукт, докато тези, в област Кърджали, имат друга продуктова 

насоченост. 
2. Програма за повишаване на конкурентоспособността на 

регионалния туристически продукт на област Кърджали и област Смолян  
Този раздел има подчертана приложна насоченост. Разработена и 

представена е примерна програма за повишаване на конкурентоспособността 

на регионалния туристически продукт на област Кърджали и област Смолян. В 

резултат на получените оценка. са идентифицирани отклонения по критериите 

„номенклатура и асортимент”, „форма на обслужване”  и „време за обслужване”. 

Прилагайки метода „брейнсторминг” с експерти са идентифицирани причините 

за отклоненията и е разработена конкретна програма с включени стъпки по 

внедряването й. Анализът на финансовите показатели за определяне на 

възвръщаемостта на собствения капитал на изследваните хотели засилва  

методическо-приложния приносен характер на дисертационния труд. 
3. Изводи и препоръки за повишаване на конкурентоспособността на 

област Кърджали и област Смолян  
Трета точка синтезира резултатите от проведеното второ проучване на 

регионалния туристически продукт, обвързвайки ги с конкретни изводи за 

конкурентната позиция на проучените хотели в двете области и препоръки за 

подобряването им. Анализът на резултатите, отнасящи се до 11-те критерия са 

дискутират в разширен контекст, включвайки информация за ролята на важни 

фактори от външната среда  и на първо място  местната администрация.  
4. Насоки за повишаване на конкурентоспособността на регионалните 

туристически продукти на област Кърджалии област Смолян   
В известна степен тази глава припокрива тематиката на трета макар и 

съдържаща общи, но и конкретни препоръки за подобряване. Считаме, че 

разработката би имала по-конструктивен характер, ако двете точки се обединят 

в един по-стегнат, обобщен и структуриран анализ от типа „резултат- извод- 

препоръка”. Табличното представяне на тези резултати по критериите също би 

допринесло за по-голяма яснота и по-лесно възприемане.  

Заключение 
Заключителната част на дисертационния труд е с преобладаващ 

описателен характер и следва съдържанието на разработката.  Липсва 



„видимост” на връзката „поставена научна задача – резултат”. Това се дължи на 

пренебрегване на ролята на  структуриране и рубрикиране на текста.  

Независимо от този пропуск то вярно и доста пълно отразява свършената 

работа. 
ІІІ. Оценка на научните и практически резултати и приноси на 
дисертационния труд 

В представения от кандидата Малина Шиблова дисертационен труд на 

тема „Възможности за повишаване на конкурентоспособността на регионален 

туристически продукт (на примера на област Смолян)” могат да се посочат 

следните научни и научно-приложни приноси:  

1. Въз основа на задълбочен сравнителен анализ на  теоретичните 

представи за понятието „регионална конкурентоспособност” са изведени 

съществените характеристики на конкурентоспособността на регионалния 

туристически продукт; 

2. Разработена е методика за анализ и оценка на 

конкурентоспособността на регионалния туристически продукт, вкл. отделните 

му компоненти, с използване на допълнителни, обосновани от автора критерии, 

специфични за туристически регион.- тя има  „универсален” характер, 

респективно широка приложимост в сферата на регионалните туристически 

изследвания.  

3. Разработена е програма за повишаване на 

конкурентоспособността на  туристическия продукт, създаваща цялостен 

методически инструментариум за повишаване на конкурентоспособността на  

туристическия продукт; 

4. Емпиричната фактология, получена от проучването обогатява 

теорията на туризъм в България. 

Посочените научни приноси на дисертационния труд свидетелстват за 
придобити умения за провеждане  на самостоятелно и цялостно научно 
изследване в областта на изследване на конкурентоспособността на 
туристическия продукт. 

ІV. Критични бележки и препоръки: 
Дисертационният труд съдържа, както вече бе посочено и някои пропуски 

и слабости, които не намаляват качеството му на научна разработка, 

отговаряща на изискванията за придобиване на ОНС „доктор”. По-долу са 



посочени само пропуски от принципно естество, чието отчитане ще допринесе 

за подобряване на бъдещата изследователска дейност на докторантката: 

1. Необходимост от по-изразен систематичен подход, както и по-

стегнат анализ и обоснованост на изводите; 

2. По-добра презентация на текста, вкл. структуриране и рубрикиране 

на текста, използване  на таблици за представяне на сравними резултати; 

3. По-прецизно боравене с понятийно-терминологичен апарат от 

други области на научното знание, например регионалното планиране, извън 

тази, в която се защитава разработката. 
Представеният автореферат отразява вярно и с необходимата пълнота 

резултатите от проведеното изследване. Представените публикации – 

монография, студия, статия  и 5 доклада са свързани с темата на 

дисертационния труд и надхвърлят като обем изискуемата научна продукция за 

присъждане на ОНС „доктор”. 

Заключение 

Въз основа на така представените обстоятелства заявявам своята 
положителна оценка на представения за рецензиране  дисертационен труд на 

тема: „Възможности за повишаване на конкурентоспособността на регионален 

туристически продукт (на примера на област Смолян)”, разработен от Малина 

Шиблова, докторант на  самостоятелна подготовка и предлагам на научното 

жури да й се присъди образователно-научната степен „доктор” по 

професионално направление 3.8 „Икономика” (икономика и управление по 

отрасли – туризъм).  

 

 

София, 

21.11.2014 г.     Рецензент: 

      (проф. д-р Николина Попова) 

 


