
 
 

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, 

специалност 05.02.18 Икономика и управление (туризъм) в Софийски 

университет “Св. Климент Охридски” 

 

АВТОР НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД: Малина Станкова Шиблова, докторант 

на самостоятелна подготовка по професионално направление “Икономика и управление 

по отрасли” при СУ “Св. Климент Охридски”, Стопански факултет  

 

ТЕМА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД: “Възможности за повишаване на 

конкурентоспособността на регионален туристически продукт (на примера на област 

Смолян)” 

 

ОСНОВАНИЕ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА СТАНОВИЩЕТО: участие в състава на 

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

478/25.09.2014 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” съгласно 

решение на Факултетния съвет към Стопански факултет, протокол № 6/29.05.2012 г. и 
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Заповед № РД 20 – 718/06.06.2012 г. на Ректора на СУ “Св. Климент Охридски” (срок от 

05.06.2012 г. до 05.06.2015 г.) е отчислен предсрочно поради завършване на 

дисертационния труд.  

Малина Станкова Шиблова придобива магистърската си степен във ВТУ “Св. 

Св. Кирил и Методий” – гр. Велико Търново (1999 – 2001 г.), както и в СА “Димитър 

Ценов” – гр. Свищов в периода 1992 – 1997 г., където получава Квалификация 

икономист – външно икономическа дейност. По време на следването си работи като 

учител. След завършването си тя става асистент и се заема с образователна, научна и 

административна дейност в ПУ “Паисий Хилендарски” – филиал Смолян и ИТ “Карл 

Маркс” – Смолян като от 23.02.2011 г. е главен асистент и координатор на специалност 

“Маркетинг” – направление 3.8 Икономика. В периода 01.08.2004 г. до 31.07.2008 г. 

заема длъжността финансов контрольор. Тя участва в гръцко-български проект 

“Създаване на нови туристически продукти” по програма трансгранично 

сътрудничество INTERREG III, по програма ФАР-ТГС (2008 - 2009 г.), също така е и 

член на работния екип по проект “Студентски практики”, финансиран по ОП “Развитие 

на човешките ресурси” и съфинансирана от Европейския социален фонд (2013 – 2014 г.). 

Докторантака владее говоримо и писмено руски език и притежава познания по 

английски език. Има много добра компютърна грамотност. 

 

II. Обща оценка на представения дисертационен труд: 

Представеният дисертационен труд на Малина Шиблова поставя като предмет на 

научен анализ изключително актуална тема, значима за развитието на туристическия 

продукт по региони. Той е в обем от 366 стандартни страници компютърно набран текст. 

Структуриран е в увод, три глави, заключение, 32 приложения в обем от 137 страници и 

списък на изплзваната литература. Тази структура е логически издържана и 

композиционно съразмерна.  
Библиографският апарат е съставен от 133 източника (от които 65 са на 

кирилица, 42 на латиница и 26 интернет страници). Преобладават публикациите от 

последните 10-15 години. Представените източници и тяхното цитиране в основния 

текст свидетелстват за осведомеността на Малина Шиблова и доброто познаване на 

научните постижения в областта на анализираната проблематика. 
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Докторантката е използвала в основния текст 8 фигури и 34 таблици и 11 

диаграми. За формализация на някои от твърденията на авторката са използвани 13 

формули. 

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

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 туристически продукт. За постигането на тази цел тя предвижда 

решаването на следните изследователски задачи: 

 Да се изяснят особеностите на понятията туристическо място, туристически 

район, туристически регион, туристическа дестинация, регионална 

конкурентоспособност и регионален туристически продукт и възможностите 

за неговото управление. 

 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. 

 Да се извърши сравнителен анализ на конкурентоспособността на 

регионалния туристически продукт предлаган от област Кърджали и област 

Смолян. 

 Да се разработи програма за повишаване конкурентоспособността на 

изследваните хотели в двете области. 

 Да се определят насоките и да бъдат формулирани препоръки за повишаване 

на конкурентоспособността на предлагания продукт от област Кърджали и 

област Смолян. 

Така формулираните задачи отразяват основните аспекти на изследването и 

допринасят за постигане целта на дисертационния труд и обосноваване на застъпената 

теза, че въздействайки върху критериите и показателите, които характеризират 

конкурентните предимства, е възможно да се повиши конкурентоспособността на 

регионалния туристически продукт. Според авторката това е постижимо посредством 

изследване на явлението конкурентоспособност на туристическата дестинация и 

определяне на източниците на конкурентни предимства, както и установяване на 

конкретното им проявление. 
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За нуждите на изследваните теоретични въпроси Малина Шиблова провежда 

анкетно проучване на мнението на 1200 потребители, в периода юли – август 2012 г., за 

общо 30 хотела (15 в област Смолян и 15 в област Кърджали), обект на изследване в 

представената разработка и прави оценка на конкурентоспособността на регионалния 

туристически продукт, предлаган от тях, по 11 критерия с помощта на стобалната скала. 

Докторантката проучва и мнението на 15 специалисти и мениджъри в сферата на 

туризма. Обобщените резултати от изследването са подробно анализирани в трета глава 

на разработката, представени са в приложения № 13, № 15, № 17, № 22, № 24 и спомагат 

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

повиши ефективността на дейностите, осъществявани в двете области, в следствие на 

което да се осигури конкурентно предимство на регионалния туристически продукт. 

Разработеният от авторката модел за повишаване на конкурентоспособността на 

регионалния туристически продукт е апробиран в хотел „Елит” (община Девин, област 

Смолян) и хотел „Резиденция” (община Кърджали, област Кърджали). 

 

III. Оценка на автореферата и публикациите по дисертацията: 

Във връзка с процедурата по публична защита докторантката е представила 

Автореферат (в обем 55 стр. компютърно набран текст), монография, студия (под 

печат), статия в научно списание, както и пет доклада от международни научни 

конференции (единият е под печат). Публикациите са посветени на проблемите на 

регионалния туризъм и възможностите за повишаване на неговата 

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” – Малина Шиблова могат 

да се очертаят следните по-важни постижения и приноси: 

1. Изведени са общите и специфични проблеми на регионалната 

конкурентоспособност и са анализирани добрите практики за повишаването й. 

2. На базата на изследване на спецификите на областите Кърджали и Смолян е 

предложена програма и са дадени практически насоки за повишаване на 

конкурентоспособността на регионалния туристически продукт. 
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4. Проведено е емпирично, социологическо изследване за оценка на 

конкурентоспособността с голяма практическа стойност за туристическия бизнес. 

5. Коректно е обобщено голямо количество информация от български и 

чуждестранни литературни източници с цел да се формират собствени постановки. 

6. Допълнена е системата от критерии и показатели за оценка на 

конкурентоспособността на регионалния туристически продукт с показатели за релеф и 

климат и е изготвена методика за анализ и оценка. 

Посочените научно-приложни приноси на докторантката са лично дело и 

допринасят за обогатяване на съществуващото научно познание и за повишаване 

конкурентоспособността на регионалния туристически продукт.  

 

V. Критични бележки и препоръки: 

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

да направя следните критични бележки: 

1. В разработката се разглеждат само хотели, категоризирани с три звезди, без да 

се отчита значението на останалите категории средства за подслон и места за 

настаняване (по-ниски и по-високи). 

2. Не се отбелязва ролята на маркетинговите комуникации за повишаване на 

конкурентоспособността на регионалния туристически продукт и неговата 

познаваемост. 

3. В изложението на дисертационния труд не навсякъде проличава активната 

позиция и критичната оценка на докторантката по отношение на ползваните 

литературни източници. 

 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: 

Отчитайки баланса между приносите на докторантката, тяхната значимост и 

несъществените препоръки, давам положителна оценка на представения за публична 

защита дисертационен труд на тема “Възможности за повишаване на 

конкурентоспособността на регионален туристически продукт (на примера на област 
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Смолян)” с автор Малина Станкова Шиблова. 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 

Малина Станкова Шиблова образователната и научна степен “доктор” по научната 

специалност “Икономика и управление (туризъм)”. 

 

 

 

 

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

 доц. д-р Елена Александрова 


