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Р Е Ц Е Н З И Я 

 
От: проф. дгн Мария Стаматова Воденска,  
 СУ “Св. Климент Охридски”; щатен преподавател в катедра „География на туризма” 
 Научна специалност 3.9. 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 рецензията: участие в състава на научното жури по защита на 
дисертационния труд съгласно Заповед № РД 38-70 / 29.01.2015 на Ректора на СУ “Св. Климент 
Охридски“. 
 

1. Обща информация за докторанта 
Дисертантът се е обучавал на самостоятелна подготовка към катедра „Икономика и управление 

по отрасли” при СУ „Св. Климент Охридски”, Стопански факултет по професионално направление: 3.8. 
Икономика, по научна специалност: 05.02.18., Икономика и управление по отрасъла – туризъм. Научен 
консултант: доц.д-р Соня Милева. 
 Докторантът е роден на 02.08.1952 г. През 1970 г. завършва средното си образование в 7-мо 
СПУ - София. През 1981 и 1995 г. получава съответно образователно-квалификационните степени 
„магистър-инженер” по спец. „Технология на машиностроенето“ в Техническия университет - София и 
„магистър”, по спец. „Мениджмънт и маркетинг в международния туризъм“ в УНСС – София.  
 Трудовата си дейност започва през 1969 г. в ОСП“Слънчев бряг“ на длъжност пиколо. От 1981 г. 
Румен Драганов се развива професионално в сферата на туризма. Докторантът последователно работи 
във външно-търговското дружество „Балкантурист“ като представител на чуждестранни фирми, 
директор кантора, директор направление и зам.гл.изпълнителен директор. Бил е изпълнителен 
директор на холдинговото дружество „Балкан Холидейз” и президент на дружествата в 19 града в 
Европа и извън нея. 
 От 2006 г.до момента е директор на Института за анализи и оценки в туризма, а от 2008 г. до 
момента е председател на съвета на директорите на „Балнеохотел Поморие“АД 
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 През периода 1999 -2006 г. Румен Драганов е председател на Съвета по туризъм – София, а от 
2007 г. до момента е председател на КС на Националния борд по туризъм. Докторантът членува в 
множество неправителствени организации в сферата на туризма. 

Представеният за рецензиране дисертационен труд е насочен за публична защита с решение 
на ФС на Стопански факултет при СУ „Св. Климент Охридски“ (Протокол № 01/20.01.2015 г.) и е в 
съответствие с изискванията на Закона за развитие на академичния състав в Република България, 
Правилника за неговото прилагане и Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени 
и заемане на академични длъжности в СУ „Св. Климент Охридски” като са спазени всички процедурни 
изисквания.  

Научно-изследователската работа на Р.Драганов, свързана с темата на дисертационния труд, е 
представена в 8 публикации, сред които 1 статия и 10 доклада на научни конференции, което е напълно 
достатъчно при защита на дисертационен труд за присъждане на ОНС „доктор”.  
  

2. Обща характеристика на представения дисертационен труд 
Представеният за рецензиране труд  обхваща 211 страници компютърен текст, структурирани в 

увод (7 стр.), основен текст в три глави (209 стр.), заключение (6 стр.), 28 приложения и списък с 
използваната литература (8 стр.). Основният текст съдържа 29  таблици и 13 фигури. Списъкът с 
използваните литературни източници се състои от 96 заглавия (70 на български и 26 на английски език). 
Използвани са 14 Интернет източника. 

В Увода са зададени основните параметри на извършеното изследване. Обоснована е 
актуалността на избраната тема, като основните аргументи са, от една страна,  все по- засилващият се 
потребителски интерес към балнео, спа и уелнес туризма, и от друга -  необходимостта от 
разработването на политики за неговото управление с оглед увеличаващото се значение на този вид 
туризъм за подобряване на местните икономики и създаване на нови работни места.  Целта на 
изследването е ясно дефинирана. Осемте задачи, формулирани от автора, произтичат пряко от 
поставената цел и тяхното изпълнение води до нейното успешно постигане. Обектът и предметът на 
изследване са добре подбрани и ясно разграничени, като предметът на изследване е добре 
формулиран специфичен аспект на обекта на изследване. Докторантът е формулирал теза, която 
следва да бъде доказана в разработения труд, и антитеза. Двете микротези успешно илюстрират 
идеите и схващанията на Р.Драганов по отношение ролята, значението и факторите, обуславящи 
политиката на туристическите предприятия (в случая хотелските обекти).  
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 По отношение на методологичния инструментариум, използван в дисертационния труд, може 
да се отбележи, че е приложена съвкупност от разнообразни методи, като на преден план са изведени 
хронологичният, аналитичният и системният подходи, в които изпъкват методите на анализ и синтез, 
индуктивният и дедуктивният метод, анкетният метод, методът на сравнението, методът на причинно-
следствените връзки, методът на сравнителния анализ (бенчмаркинг), методът на научното 
наблюдение и др. Докторантът умело е съчетал възможностите на тези методи, показал е, че ги 
познава добре и е доказал възможностите си за извършване на самостоятелно научно изследване. 
Информационно дисертационният труд е много добре обезпечен от различни първични и вторични 
източници и качеството на информацията е сравнително високо.  
 Изведени са някои основни ограничители на проведеното изследване, които в никакъв случай 
не поставят под съмнение достоверността и валидността на получените резултати, но същевременно 
дават ясна представа за конкретната насоченост на направеното проучване. 
 В Глава І, посветена на теоретичните въпроси на хотелската политика, и по-специално на 
нейната роля за повишаване на конкурентоспособността на предлагания продукт, докторантът 
методично и последователно, със сътветно изразено собствено мнение и конструктивна критика, 
разглежда и изяснява същността на всички, използвани в дисертационния труд понятия – туристическа 
политика, конкурентоспособност на туристическия продукт, специфика на балнео, уелнес и спа обекти, 
постмодерен туризъм, иновативен бенчмаркинг и др.  
 Стъпвайки върху теорията на системите, Р.Драганов разглежда хотелската политика в 
нейните три форми – като управление, поведение и действие. На базата на обстоятелствен и 
задълбочен литературен преглед авторът извежда и анализира редица закономерности, което му 
позволява да формулира определение на хотелската политика, като същевременно определя и 
нейната ключова роля – да задава рамката на основните правила и принципи, определящи целите, 
стратегията и тактиката на управление.  
 По отношение конкурентоспособността на туристическия продукт авторът също излага 
свое собствено мнение, като определя петте основни сили, които според него движат конкуренцията в 
една индустрия (Фиг.5). Р.Драганов изцяло стъпва върху разработените от проф.Румен Георгиев 
схващания и тенденции в развитието на конкуренцията и стратегирането в световен мащаб, за да 
анализира по-нататък външните (макроикономически) и вътрешните измерения (микроикономически) на 
конкурентоспособността и тяхното отражение вътрху хотелската политика в хотели с балнеолечебни, 
СПА и уелнес услуги. Съвсем правилно авторът заключава, че конкурентоспособността е относителна, 
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влияе се от множество фактори и условия и затова конкурентоспосолността на даден туристически 
продукт следва да бъде измервана само при съпоставяне с продукт със същата основна функция, 
предлаган от конкретна фирма на точно определен пазар в определен времеви период от годината.   
 Авторът се спира и на понятието постмодерен туризъм, като показва задълбочен анализ и 
вникване в темата, разганичвайки и определяйки понятията постмодерен спа туризъм и постмодерен 
културен туризъм. 
 При анализа на иновативните бенчмаркинг стратегии са разграничени понятията иновации, 
бенчмаркинг и стратегии. Специално внимание е отделено на видовете бенчмаркинг и на тяхното 
приложение в балнеоложкия и спа туризма.  
 Анализирани са целите и задачите на хотелската политика, техните видове, определени  според 
различни критерии, както и йерархичните равнища на отделните цели. Внимание е обърнато и на 
стратегиите и субстратегиите, като докторантът е разгледал основните положения, свързани с тях, от 
гледна точка на основните обекти на изследване в дисертацията, а именно хотелите.  На места има 
залитане от страна на автора в чисто дидактически и описателни текстове. 
 В последната точка от тази глава са разгледани основните принципи на моделирането, както и 
различни известни модели, които след това успешно са приложени към моделирането на хотелската 
политика. Авторът се спира на процесния подход в моделирането, като представя графично 
класификацията на процесите и основните групи процеси в дадена организация. 
 Глава ІІ  разглежда методологическите въпроси на хотелската политика за повишаване на 
конкурентоспособността на предлагания продукт. В първа точка са изложени критериите и 
показателите, използвани от докторанта за анализ и оценка на хотелската политика и 
конкурентоспособността на предлагания продукт. От една страна, е приложена система от критерии, 
разработени от проф.Рибов, а от друга страна, е използвана иновативна система от критерии, насочена 
преди всичко към оценка на балнео, спа и уелнес хотели според EUROPESRA med. В заключение 
Р.Драганов приема, че двете разгледани системи имат практическа приложимост в България, страните 
от ЕС и света. 

 Във втора точка дисертантът задълбочено и в детайли разглежда и анализира различни 
методи, които могат да бъдат приложени за оценка на хотелската политика, като демонстрира 
изключително добро познаване на методологията и на същността на разглежданата проблематика. 
След подробния анализ на силните и слабите страни на отделните методи, Р.Драганов се спира на 
някои от тях, които прилага в своето изследване, като използва коефициенти на значимост на 
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отделните критерии. Известно е, че въвеждането на подобни коефициенти, макар и изчислени с 
помощта на математически методи или получени в резултат на експертна оценка (какъвто е случая), 
винаги води до повишаване степента на субестивизъм в получения краен резултат. 

Трета точка вече разкрива същността на концепцията на автора за подобряване на хотелската 
политика и повишаване на конкурентоспособността на балнео, спа и уелнес хотелски продукти чрез 
представения от него модел. Трябва да се отбележи, че моделът е разработен на базата на направено 
изключително подробно проучване на известни вече модели.   

Следва детайлно описание на конкретната методика, приложена от автора в настоящето 
изследване. В тази връзка докторантът разработва алгоритъм на проучването, включващ 5 
последователни етапа, които са представени коректно и в детайли. Описана е изчерпателно цялата 
процедура по определяне на извадката, определяне на интервалите на баловата оценка и са дадени 
критериите и показателите, включени в тях, за определяне на конкурентоспособността на балнео, спа и 
уелнес хотелски продукти. Извършен е сравнителен анализ и оценка и по допълнителни критерии на 
ЕСПА, използвани при получаване на сертификат EUROSPAMED. 

Глава ІІІ е посветена на някои приложни въпроси на хотелската политика за повишаване 
конкурентоспособността на балнео, спа и уелнес хотелски продукт.  Първа точка представя 
резултатите от прилагането на посочената по-горе методика към конкретните обекти на изследване и 
сравняването им с моделния датски хотел. В текста е допусната грешка на стр.150 - българските 
балнео, спа и уелнес хотели  имат по-добра конкурентна позиция само по отношение не на критерия 
«цена», а на критерия «средно време за извършване на една услуга». (Табл.16). 
 В следващата точка докторантът е представил разработена от него програма за 
усъвършенстване на хотелската политика и повишаване на конкурентоспособността.  Детайлно са 
описани основните положения, целта, задачите, както и етапите на планираната промяна. В рамките на 
тази дейност е осъществено отново самостоятелно научно изследване чрез прилагане на анкетен 
метод (сред гостите на хотелите) и брейнсторминг сесия с представители на хотелския мениджмънт. 
Детайлизираният план (Табл.23) дава ясна представа за мерките, които следва да бъдат предприети, 
отговорника за всяка дейност и сроковете на изпълнение. 
 Ефектът на проведената в три от хотелите програма е проследен чрез извършването на ново 
анкетно проучване сред туристите. Съществен момент на този етап е проведеният финансов анализ на 
показателите на изследваните хотели, а именно рентабилност на продажбите (ROS), възвръщаемост 
на активите (ROА) и възвръщаемост на собствения капитал (ROE) според метода на Дюпон.  
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 Резултатите от анкетното проучване на потребителите показват незначително увеличение на 
средните оценки по отделните показатели, както и незначително увеличение на обобщените 
комплексни показатели – от 0.925 до 0.926. Независимо, че анализът на промените в оценките по 
отделните показатели в трите хотела показват известна динамика и водят до промяна в тяхното 
класиране, то при обобщените им комплексни показатели се наблюдава увеличение само с 0.002.  
 Много по-впечатляваща и информативна е разликата във финансовите показатели на трите 
хотела (Табл.28), от която се вижда, че внедрената програма е спомогнала за подобряване на техните 
пазарни позиции като цяло и в частност на тяхната конкурентоспособност. С което можем да приемем, 
че се потвърждава формулираната хипотеза, че внедряването на програма за  усъвършенстване  на 
хотелската политика и повишаване на конкурентоспособността съдейства за подобряване както на 
икономическите резултати от дейността на туристическите предприятия, функциониращи на 
територията на балнео, спа и уелнес хотелите в България, така и на конкурентната позиция на 
предлагания „спа и арт“ (SPA&ART) продукт на балнео, спа и уелнес хотелите като цяло.  

В изводите и препоръките, изложени в трета точка към тази глава докторантът Румен Драганов 
прави задълбочен анализ за конкурентната позиция на предлагания продукт от изследваните хотели по 
единадесетте изследвани критерия за конкурентоспособност. Много добре формулираните в точка 
четвърта насоки за повишаване на хотелската политика са отново представени по основните 11 
критерия. Тази консистентност позволява да се получи достатъчно добра и задълбочена обща 
представа за проблемите и тяхното разрешаване по отношение на конкурентоспособността на 
туристическия продукт в балнео, уелнес и спа хотелите в България. 

Подходът, избран от Румен Драганов  за оформяне на Заключението е основан преди всичко 
на  описание на извършените от него в тяхната последователност дейности. Макар и коректно написан, 
в текста не са откроени действително значимите резултати, получени при провеждането на настоящето 
изследване.  

Авторефератът е в обем от 48 страници и отразява в достатъчна степен основния труд. 
Представя в синтезиран вид изследваните проблеми и получените резултати. 
  Дисертацията и авторефератът са написани на добър научен стил, изказът на докторанта е 
стегнат и ясен. 

По обем представените публикации отговарят на количествените и качествените критерии и 
изискванията за необходими публикации при защита на дисертационен труд за присъждане на ОНС 
„доктор”. 
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Предлаганата за рецензиране докторска дисертация отговаря на изискванията на Закона за 
развитие на академичния състав в Република България, Правилника за неговото прилагане и 
Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности 
в СУ „Св. Климент Охридски. 

 
3.  Приноси на дисертационния труд 
Приносите на дисертационния труд могат да бъдат обобщени, както следва: 

1. Теоретични  
1.1. Обобщени са научните резултати в чуждестранната и българска научна литература във 

връзка с изясняване на теоретичните аспекти на понятията „хотелска политика”, 
„постмодерен туризъм” и «бенчмаркинг».  Научната литература е обогатена чрез 
анализа на техните същност, особености и приложение. 

1.2. Доказана е връзката между провежданата хотелска политика и конкурентоспособността 
на туристическия продукт на балнео, уелнес и спа хотелите. 

2. Методологични  
2.1. Допълнена е системата от критерии и показатели за оценка на конкурентоспособността на  
       туристическия продукт на балнео, уелнес и спа хотелите. 
2.2. Разработена и приложена е комплексна методика за анализ и оценка на  
       конкурентоспособността на туристическия продукт на балнео, уелнес и спа хотелите. 
2.3. Разработен и апробиран е модел за анализ, оценка и подобряване на хотелската политика  
       и повишаване на конкурентоспособността на балнео, спа и уелнес хотелски продукт. 

3. Практико-приложни - разработени са програма и насоки за повишаване на конкурентоспособността на 
туристическия продукт на балнео, уелнес и спа хотели 

 
4. Критични бележки: 
1. Включването на места на чисто дидактични и описателни текстове. 
2. Въпреки подробното описание за прилагане на съответната методика, не е достатъчно 

добре обоснована необходимостта от въвеждане на коефициенти на значимост за 
отделните критерии. 

3. Недостатъчно коректно цитиране – смесване на стилове за цитиране, липса на цитирани 
източници в библиографската справка. 
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5. Въпроси към докторанта: 
1. Представените модел и програма за усъвършенстване на хотелската политика на балнео, спа 

и уелнес обекти за повишаване на тяхната конкурентоспособност приложими ли са и за други видове 
хотелски обекти или е необходима съответна модификация и адаптация? 

2.  Как могат да се обяснят сравнително малките разлики в комплексните оценки на 
изследваните български балнео, уелнес и спа хотели (Табл.15) – най-голямата разлика е 0,014? А така 
също малката разлика в комплексната оценка на трите изследвани хотела преди и след провеждането 
на програмата – 0.002 и то не винаги в полза на второто изследване (Табл.27)? 

3. Смята ли докторантът, че разликата в оценките на българските и датския хотел е наистина 
значима – 0.02 (Табл.16) и 0.013 (Табл.19)? 

4. Може ли докторантът да обясни как прилагането на програма за усъвършенстване на 
хотелската политика само в 3 хотела е довела до промяна на комплексните оценки в останалите хотели 
от извадката? 

 
6. Общо заключение 
В заключение, смятам, въз основа на гореизложеното, че e налице едно завършено 

самостоятелно научно изследване със съществени практико-приложни приноси, авторът е показал 
задълбочени познания на теорията и методологията в избраната от него област, има завършено 
емпирично проучване. Отчитайки всичко това, имам основание да предложа на уважаемите членове на 
научното жури да вземе положително решение за даването на Румен Иванов Драганов на научната и 
образователна степен „доктор” по научната специалност 3.8. Икономика (Икономика и управление по 
отрасли - туризъм). 
 
 
 
26.03.2015 г.       Рецензент: 
София 
         (Проф.дгн М.Воденска) 


