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1. Информация за докторанта. 
Малина Станкова Шиблова е родена на 07.11.1973 г. в гр. Смолян. Висшето си 

образование получава във ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий” – гр. Велико Търново и СА 
„Димитър Ценов” – гр. Свищов. След дипломирането си заема различни длъжности. 
Последователно е учител (10.02.1997 г. до 28.02.2002 г.) асистент (10.02.1997 г. до 
09.03.2005 г.), финансов контрольор (01.08.2004 г. до 31.07.2008 г.), старши асистент 
(10.03.2005 г. до 22.02.2011 г.) и главен асистент (23.02.2011 г. до момента) в ПУ 
„Паисий Хилендарски” филиал Смолян. 
 Докторантът се е обучавал по докторантска програма на самостоятелна 
подготовка по професионално направление 3.8 Икономика (Икономика и управление 
по отрасли – туризъм), зачислен със заповед РД 20-718/06.06.2012 г.) срок от 05.06.2012 
г. до 05.06.2015 г.) и е отчислен предсрочно, поради завършен дисертационен труд, 
считано от 21.07.2014 г. със заповед РД 20-932/13.06.2014 г. 

2. Обща характеристика на дисертационния труд. 
2.1. Оценка на структурата и обема. 

Представеният за оценка дисертационен труд е съставен от три глави, увод и 
заключение, приложения и списък на използваната литература. В увода докторантът е 
обосновал актуалността и значимостта на темата и е определил основната цел, 
задачите, обекта предмета, методическия апарат, тезата, подтезата, антитезата, 
ограничителните условия, ползваните информационни източници и проведената от 
него апробация. В трите глави на дисертационния труд последователно са разгледани 
теоретичните, методологическите и приложни въпроси на конкурентоспособността на 
регионалния туристически продукт. В заключението докторантът обобщава своите 
виждания за конкурентоспособността на регионалния туристически продукт и прави 
съответните изводи и препоръки за повишаването на тази конкурентоспособност. 
 Считам, че тази структура е логически издържана и осигурява необходимото 
органическо единство на отделните компоненти на дисертационния труд в тяхната 
взаимна връзка, обусловеност, целенасоченост и определеност. 
 Дисертационният труд е изготвен в обем от 366 страници компютърно набран 
текст, включващ: увод от 7 страници, основен текст в три глави, общо от 201 страници, 
заключение от 6 страници, списък на фигурите, таблиците, диаграмите и приложенията 
– 7 страници, 32 приложения от 137 страници и списък на използваната литература от 7 
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страници. Основният текст съдържа 8 фигури, 34 таблици и 11 диаграми. За 
формализация на някои от твърденията на автора са използвани 13 формули. 

Посоченият обем от 366 стр. е достатъчен, за да бъдат изложени изчерпателно 
теоретичните, методологическите и приложните въпроси на проведеното от докторанта 
изследване. Възприетият от него обем му е дал възможност да систематизира и 
обоснове резултатите от проведеното от него изследван и да изгради съдържанието на 
дисертацията, прилагайки подходящите за целта средства на научното познание. 

2.2. Оценка на актуалността на избраната тема, 
целта на изследването и задачите. 

Актуалността на избраната тема за дисертационния труд се обяснява с ролята, 
която изпълнява регионалната конкурентоспособност в условията на глобализацията в 
съвременния икономически живот. Това до голяма степен се дължи на превръщането 
на региона в самостоятелен участник на пазара, способен да укрепи не само собствения 
си конкурентен статус, но и да съдейства за повишаване равнището на 
конкурентоспособност на страната на външните пазари. 

Докторантът си поставя за цел да проучи ключовите характеристики на 
конкурентоспособността на регионалния туристически продукт, предлаган от трийсетте 
изследвани хотела в област Кърджали и област Смолян и да се определят средствата и 
методите за повишаване на конкурентоспособността на предлагания от тях продукт. 

Формулирана по този начин целта характеризира адекватно конкретната 
предметно определена насоченост на изследователския процес и неговата реализация. 

Според докторанта постигането на така формулираната цел налага решаването 
на следните изследователски задачи: 

1. Да се изяснят особеностите на понятията туристическо място, 
туристически регион, туристическа дестинация, регионална конкурентоспособност, 
регионален туристически продукт и възможностите за управлението на този продукт; 

2. Да се определят критериите, показателите и методите, като се разработи 
методика за анализ и оценка на конкурентоспособността на предлагания регионален 
туристически продукт от област Кърджали и област Смолян. 

3. Да се извърши сравнителен анализ на конкурентоспособността на 
регионалния туристически продукт, предлаган от област Кърджали и област Смолян. 

4. Да се разработи програма за повишаване конкурентоспособността на 
изследваните хотели в двете области. 

5. Да се определят насоките и да бъдат формулирани препоръки за 
повишаване на конкурентоспособността на предлагания продукт от област Кърджали и 
област Смолян. 

С малки изключения, така определени задачите отразяват сравнително добре 
основните аспекти на изследването, чието осъществяване позволява да се постигне 
целта на дисертационния труд, респ. да се провери степента на истинност на 
формулираните от автора хипотези. 

2.3. Оценка на обекта, предмета и основните тези. 
 Докторантът е определил за обект на изследването тридесет тризвездни хотела, 
разположени в област Кърджали и област Смолян, а за предмет на изследването 
конкурентоспособността на тези хотели. За нуждите на изследването областите, в които 
са разположени тези хотели, се разглеждат като туристически дестинации. 
Съображенията на докторанта за този подход е, че областта е конкретно определена 
географска територия и разполага с правна рамка за управление, представлява 
утвърдена дестинация с дългогодишни традиции и опит в развитието на туризма, в 
резултат на което се постига и поддържа определена конкурентоспособност на 
туристическия пазар. 
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 Според основната теза на докторанта като се въздейства върху критериите и 
показателите, които характеризират конкурентните предимства е възможно да се 
повиши конкурентоспособността на регионалния туристически продукт. За доказването 
на тази тези докторантът застъпва следните подтези: 

 Подтеза 1. Подобряването на основните критерии и показатели, 
характеризиращи конкурентоспособността на регионалния туристически продукт, може 
да се постигне чрез въздействие върху факторите, които я обуславят. 

 Подтеза 2. Човешките ресурси са едни от значимите фактори за успех в 
туристическата индустрия. Тяхното обучение и квалификация са най-прекия път за 
постигане на конкурентно предимство и повишаване на конкурентоспособността на 
туристическата дестинация.  

 Подтеза 3. Положителните промени в организацията на туристическите 
предприятия са свързани с моделирането на определени функции на управление. Те 
подобряват връзката с потребителите, като повишават конкурентоспособността. 

 С тезата точно е дефиниран изходния замисъл на изследването, който се 
поддържа и доказва в дисертационния труд. Това става чрез формулирането на три 
подтези, представляващи твърдение на докторанта, потвърдено с резултатите от 
проведеното от него изследване. 

2.4. Оценка на осведомеността на докторанта по проблематиката. 
 Ползваният от докторанта библиографски апарат е съставен от 133 заглавия. 
От тях 45 са на български, 20 на руски, 42 на английски, а останалите 26 представляват 
интернет страници. Посочената литература е дадена под черта и същевременно е 
изнесена в края на труда в отделен списък. В този списък източниците са подредени по 
азбучен ред, като първо е представена литературата на кирилица, а след това на 
латиница. При това в библиографията, преобладават публикациите от последните 10 – 
15 години и по-конкретно тези, които са отпечатани след 2000 г. 
 От подбора на библиографския апарат и начина на боравене с него проличава 
доброто познаване от докторанта на литературата и на научните постижения в 
областта на туризма и устойчивото развитие, неговата способност да систематизира и 
критично да осмисля съществуващите научни тези и да заема аргументирана позиция 
по всяка една от тях. 

3. Оценка на получените научни научно приложни резултати. 
Докторантът е откроил особеностите на регионалния туристически продукт и е 

определил факторите, които въздействат върху неговата конкурентоспособност на 
микроикономическо равнище. Установено е, че тези фактори са индивидуални за всеки 
туристически регион и се определят от географското положение, природно-
климатичните условия, наличието на туристически обекти и други икономически, 
организационни и информационни фактори. Определени са параметрите на 
регионалния туристически продукт, обуславящи неговата конкурентоспособност и 
механизмът на регулирано въздействие върху процеса на създаване на конкурентни 
предимства на този продукт. 
 На основата на иконометрично моделиране са идентифицирани факторите, 
които имат статистически значимо влияние върху приложението на добрите практики в 
туристическите предприятия. Създаден е алгоритъм за изследване 
конкурентоспособността на регионалния туристически продукт. Установен е размерът 
и структурата на пазара на област Смолян и област Кърджали и е определена 
конкурентоспособността на предлагания на тези пазари регионален туристически 
пазар. 

Постигнатите от докторанта научни и научно-приложни резултати 
представляват детерминати на взаимодействие, механизми на въздействие, класации, 
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скали за измервания, критични граници на промени, критерии и показатели, оценки, 
план-програми и отчети от анкетни проучвания. В дисертацията тези резултати са 
конкретизирани с обобщения, теории, понятия, термини, емпирически базис и 
инструментариум. 

4. Оценки на научните и научно-приложните приноси. 
Докторантът е изследвал някои от възможностите за повишаване на 

конкурентоспособността на регионалния туристически продукт с използване на 
специфичен понятиен и методологически апарат в резултат на което е генерирал нови 
знания и е изменил натрупания фонд от научни знания за конкурентоспособността в 
туризма. 
 Конкретните приноси на докторанта са както следва: 

1. Въз основа на задълбочено проучване на състоянието и развитието на 
теоретичната мисъл за регионалния туристически продукт са определени особеностите 
на неговата конкурентоспособност; 

2. Допълнена е системата от критерии и показатели за анализ и оценка на 
конкурентоспособността на регионалния туристически продукт; 

3. Предложена е методика за анализ и оценка на конкурентоспособността на 
регионалния туристически продукт; 

4. Създаден е модел за повишаване на конкурентоспособността на 
регионалния туристически продукт; 

5. Разработена е програма за повишаване на конкурентоспособността на 
регионалния туристически продукт на област Кърджали и област Смолян. 

Постигнатите от докторанта научни и научно-приложни резултати 
представляват оригинално развитие и решение на проблеми, свързани с повишаване 
конкурентоспособността на регионалния туристически продукт. Формулиран и развит е 
специфичен понятиен апарат. Изведени са обобщения, имащи методологическо и 
теоретично значение за специфична научна област, каквато е конкурентоспособността в 
туризма. Формулирани са изводи и препоръки за тази научна област, за 
професионалната и управленска дейност при решаване на проблеми, свързани с 
повишаване на конкурентоспособността на туристическия продукт. 

5. Оценка на публикациите по дисертацията. 
Приносите на докторанта не са самоцелни, те не се основават на лични 

предпочитания, а отразяват определена обществена потребност. Това обяснява и 
необходимостта от публикуването на част от дисертационния труд, с което се огласяват 
постигнатите научни и научно-приложни резултати. 
 По вид и брой представените публикации съответстват на обявените в 
автореферата. Става въпрос за една монография, една студия, една статия и пет 
доклада. Монографията е публикувана в издателство „Авангард Прима”, студията в 
годишника на СУ „Св. Климент Охридски”, а докладите са публикувани в 
университетските издателства на УНСС, Икономическия университет – Варна и СУ 
„Св. Климент Охридски”. 
 Считам, че тези публикации представляват реално основните резултати от 
изследователския труд на докторанта и са достатъчно представителни, за да ги огласят 
пред академичната общност и заинтересованите делови кръгове от практиката. 

6. Критични бележки, препоръки и въпроси. 
Отчитайки обстоятелството, че дисертационният труд представлява сериозен 

опит за задълбочено изследване на проблемите, свързани с възможностите за 
повишаване на конкурентоспособността на регионалния туристически продукт, ще си 
позволя да посоча и наличието в него на някои пропуски. Без да давам особено голямо 
значение на тази част от оценката ми, ще се огранича до следните критични бележки: 
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1. Добре би било конкурентоспособността на регионалния туристически 
продукт да се изследва и от гледна точка на балансираното и устойчиво развитие на 
туристическите региони, които го предлагат, с оглед намаляване на междурегионалните 
и вътрешнорегионални различия в степен на развитие и подпомагане процеса на 
икономическо, социално и териториално сближаване в рамките на Европейския съюз. 

2. Може би изследването щеше да придобие по-комплексен характер ако в него 
беше намерило място и негативното влияние върху конкурентоспособността на 
регионалния туристически продукт, оказвано от някои социални явления, 
съпътстващи развитието на туризма. Имам предвид заболяванията, злополуките, 
замърсяването, несигурността на работните места, комерсиализирането на социалните 
отношения, изкуствата, занаятите, нарастването на проституцията и престъпността. 
 3. От позициите на едни по-високи изисквания трудът би се подобрил ако за 
регионалния туристически продукт на област Кърджали и област Смолян беше 
разработена Концепция, в която да намерят място въпроси за възприемането на 
региона като туристическа дестинация, тенденциите в търсенето, последствията за 
туристическия сектор, профила на сердностатистическия турист и неговата 
информираност за туристическите ресурси в региона, маркетинговите цели, 
позиционирането, комуникациите, целевите пазари и др. 
 Посочените критични бележки не са от такова естество, че да подлагат на 
съмнение безспорните приноси на докторанта. Дисертационният труд представлява 
оригинално и задълбочено научно изследване с добре структуриран езиков текст, с 
композиционна схема, осигуряваща необходимата архитектоника, характерна с 
определена разчлененост и организираност на текста. В дисертацията са намерили 
място всички по-съществени страни на възможностите за повишаване на 
конкурентоспособността на регионалния туристически продукт. Висока оценка 
заслужават съдържателните обобщения за анализа и оценката на 
конкурентоспособността на регионалния туристически продукт, за предложения модел 
за повишаване на конкурентоспособността. Направените от докторанта констатации, 
изводи и препоръки са резултат на задълбочена продуктивна изследователска дейност, 
в която и чрез която са възпроизведени достигнати научни резултати за решаване на 
конкретни познавателни  практически задачи. 

Заключение 
 Представеният за рецензиране дисертационен труд съдържа научни знания, 
постигнати от приложението на съществуващи теории и методологии за анализ, 
обяснение и решаване на проблеми, свързани с възможността за повишаване на 
конкурентоспособността на регионалния туристически продукт. Цялостната ми оценка 
на труда, базирана на значимостта на избраната тема, неговата структура, съдържание и 
теоретични обобщения, ми дава основание да приема, че в него се съдържат 
предвидените в чл. 27 (1) от ППЗРАСРБ научни и научно-приложни резултати с 
характер на принос. Това са и съображенията ми да препоръчам на уважаемите членове 
на научното жури да вземат решение за присъждане на Малина Станкова Шибилова 
образователната и научна степен „доктор” по научната специалност „Икономика и 
управление” (Туризъм). 
 
 
 
 
 
София, 12.11.2014 г.          
         (проф. д-р М. Рибов) 


