
 
 

С Т А Н О В И Щ Е 
 

 

ОТ:  доц. д-р Елена Стойкова Александрова, Международно висше бизнес  

 училище – Ботевград 

 

ОТНОСНО:  дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен 

“ДОКТОР” по професионално направление 3.8. Икономика (Икономика 

и управление по отрасли), шифър 05.02.18 в Софийски университет “Св. 

Климент Охридски” 

 

АВТОР НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД: Филип Кръстев Шабански, докторант на 

самостоятелна подготовка по професионално направление “Икономика и управление по 

отрасли” при Стопанския факултет на СУ “Св. Климент Охридски” 

 

ТЕМА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД: “Усъвършенстване на спортния туризъм чрез 

ситуиране на спортните събития към туристическата дестинация” 

 

ОСНОВАНИЕ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА СТАНОВИЩЕТО: участие в състава на 

научното жури за защита на дисертационния труд, определено със Заповед № РД 38 – 477 

от 25.09.2014 г. на Ректора на СУ “Св. Климент Охридски” 

 

 

I. Информация за докторанта: 

Докторантът на самостоятелна подготовка по професионално направление 

“Икономика и управление по отрасли” при СУ “Св. Климент Охридски” Филип Кръстев 

Шабански завършва висшето си образование във ВИИ “К. Маркс” в периода 1980 – 1985 г. 

със степен магистър по Икономика на транспорта. Завършва също ВИФ (1986 - 1991 г.), 
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където получава квалификация за учител по физическо възпитание и спорт и треньор по 

фехтовка. По време на следването си до 1998 г. работи като треньор в Националния отбор 

по шпага в София, а в периода 1997-2000 г и като учител по ФВС в ЧЕХГ “В. Златарски”. 

Придобива международен опит като преподавател по фехтовка в Американската академия 

в гр. Ларнака, Кипър (1991-1993 г.). От 25 години е главен асистент – преподавател по 

фехтовка в Софийския университет “Св. Климент Охридски”, департамент по спорт; 

катедра “Индивидуални спортове и рекреация”. Докторантът има познания по английски и 

руски език. 

 

II. Обща оценка на представения дисертационен труд: 

Представеният дисертационен труд на Филип Шабански поставя като предмет на 

научен анализ изключително актуална тема, значима за популяризирането на 

туристическите дестинации и развитието на спортния туризъм. Той е в обем от 197 

стандартни страници компютърно набран текст. Структуриран е в увод, три глави, 

заключение, приложения в обем от 15 страници и списък на използваната литература. Тази 

структура е логически издържана и композиционно съразмерна.  
Библиографският апарат е съставен от 97 източника (от които 27 са на кирилица, 70 

на латиница). Преобладават публикациите от последните 10-15 години, авторът се позовава 

и на значителен брой Интернет страници. Представените източници и тяхното цитиране в 

основния текст свидетелстват за осведомеността на Филип Шабански и доброто познаване 

на научните постижения в областта на анализираната проблематика. 

Докторантът е използвал в основния текст 10 таблици и 29 фигури. 

Основната цел, която си поставя с настоящата разработка е да се обосноват и 

разработят теоретичните аспекти на развитието на спортния туризъм и на методическите 

подходи при формирането на спортния компонент в предлагането на туристическите 

продукти. За постигането на тази цел той предвижда решаването на следните задачи: 

 Да се систематизират основните подходи към явлението “спортен туризъм” от 

гледна точка на неговата дефиниция, видове, структура, разграничаване от други 

сектори на развлекателната и туристическата индустрия. 

 Да се очертаят тенденциите и факторите, влияещи върху поведението на 

спортните туристи при посещението на големи международни събития и да се 

определят особеностите на този вид туризъм от гледна точка на приноса му за 
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реализирането на задачите пред развитието на туризма и на социално-

икономическия просперитет на местните общности. 

 Да се анализират характерните особености на съществуващите модели на 

туристическо поведение и да се определи ролята и мястото на спортния туризъм 

в реализацията на тези модели. 

 Да се разработи методика за идентифициране на мотивите за посещение на 

спортно събитие и прилагането й в конкретни условия (Отворено европейско 

първенство по биатлон в община Банско). 

 Да се разработи методика за установяване на лоялността на спортните туристи 

към дестинацията, в която е ситуирано спортното събитие, и тази методика да се 

приложи в конкретни условия (Световна купа по ски - алпийски дисциплини в 

община Банско). 

 Да се направи критичен анализ на държавната политика и на местните 

инициативи в областта на спортния туризъм. 

 Да се обосноват принципите за успешното обвързване на спортното събитие и 

дестинацията в единен продукт с цел повишаването на ефективността както на 

провежданото събитие, така и на дългосрочната стратегия на дестинацията. 

Така формулираните задачи отразяват основните аспекти на изследването и 

допринасят за постигане целта на дисертационния труд и обосноваване на застъпената 

теза, че спортният туризъм и в частност събитийният спортен туризъм, може да бъде 

използван като важен инструмент за повишаването на конкурентоспособността на 

дестинацията в условията на интензивна конкуренция. Според автора това е постижимо 

посредством правилно позициониране на пазара, при което да се интегрират елементите на 

маркетинг-микса. 

За нуждите на изследваните теоретични въпроси Филип Шабански проучва 

мотивите на туристите за посещение на спортно събитие и на влиянието на събитийния 

спортен туризъм върху лоялността им към дестинацията. Обект на изследване в 

представената разработка са фирмите и организациите в областта на туризма и спорта, 

както и субектите от други сектори, свързани с развитието на спортния туризъм, а предмет 

на изследване са теоретичните и практически аспекти на използването на събитийния 

спортен туризъм за повишаването атрактивността на дестинацията и по-специално 

реализирането на синергиен ефект при промотирането на дестинацията. Обобщените 
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резултати от изследването са подробно анализирани в трета глава на разработката и 

спомагат за постигане на поставената в дисертационния труд приложна цел, а именно да 

се обоснове потенциалът на събитийния спортен туризъм за привличане на туристи и 

създаване на лоялни потребители. Предложената в дисертационния труд методика е 

апробирана при провеждането на две значими спортни събития в Банско. 

 

III. Оценка на автореферата и публикациите по дисертацията: 

Във връзка с процедурата по публична защита докторантът е представил 

Автореферат (в обем 40 стр. компютърно набран текст), статия в научно списание, както 

и четири доклада от международни научни конференции. Публикациите са посветени на 

проблемите на спортния туризъм и възможностите, предоставяни от спортните събития за 

популяризиране на туристическите дестинации и повишаване на тяхната 

конкурентоспособност и отразяват голяма част от дисертационния труд. 

 

IV. Оценка на научните и практически резултати и приноси на дисертационния 

труд: 

В дисертационния труд на кандидата за ОНС “доктор” – Филип Шабански могат да 

се очертаят следните по-важни постижения и приноси: 

1. Обобщени са научните теоретии и постижения относно връзката между туризма и 

спортните събития с оглед повишаване конкурентоспособността на 

туристическата дестинация. 

2. Приложена е методика за оценка на мотивацията на туристите за посещение на 

спортно събитие и формиране на лоялността им към дестинацията. 

3. Предложени са модели за анализ и оценка на мотивацията на туристите, 

посещаващи спортни ивенти и на тяхната лоялност към дестинацията.  

4. Предложената методика е апробирана в две значими спортни събития, проведени 

в района на гр. Банско. 

5. Изведени са насоки за усъвършенстване на предлагания туристически продукт и 

за повишаването на атрактивността на Банско като дестинация за зимен туризъм. 

Посочените научно-приложни приноси на докторанта са лично дело и допринасят 

за обогатяване на съществуващото научно познание и за усъвършенстване на спортния 
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туризъм посредством организацията и провеждането на атрактивни, спортни събития в 

туристическата дестинация.  

 

V. Критични бележки и препоръки: 

В дисертационния труд са допуснати и някои пропуски, които ми дават основание да 

направя следните критични бележки: 

1.  Дисертационният труд се ограничава до анализа само на зимните спортове (ски 

алпийски дисциплини и биатлон), предлагани в гр. Банско и не отчита в 

достатъчна степен възможностите за удължаване на сезона чрез провеждането на 

други спортни мероприятия. 

2.  Не се проследяват подробно международните, добри практики, които биха могли 

да допринесат за усъвършенстване организацията на спортни събития в 

анализираната дестинация. 

3.  Независимо от общото впечатление, че авторът познава добре практиката, на 

отделни места в дисертацията липсват конкретни примери и обобщения. 

 Посочените критични бележки по никакъв начин не влияят върху оценката на 

качеството на представената научна продукция и не намаляват значимостта на 

изтъкнатите приноси.  

 

VI. Заключение: 

Като отчитам баланса между приносите на докторантаа, тяхната значимост и 

несъществените препоръки, давам положителна оценка на представения за публична 

защита дисертационен труд на тема “Усъвършенстване на спортния туризъм чрез 

ситуиране на спортните събития към туристическата дестинация” с автор Филип Кръстев 

Шабански. Той напълно отговаря на изискванията на Закона за развитието на академичния 

състав в Република България, Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и вътрешните правила 

на СУ “Св. Климент Охридски”, което ми дава основание да предложа на уважаемите 

членове на научното жури да присъдят на Филип Кръстев Шабански образователната и 

научна степен “доктор” по научната специалност “Икономика и управление по отрасли”. 

 

 

20.11.2014 г.  Член на журито: …………………………  

 доц. д-р Елена Александрова 


